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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 USB Video Editor. Met deze USB-interface kunt u
uw computer eenvoudig veranderen in een professioneel videobewerkingssysteem. De USB Video Editor
beschikt over aansluitingen voor videobronnen, zoals uw videocamera, videorecorder of DVD-speler.
Met de bijgeleverde videobewerkingssoftware Ulead Video Studio kunt u uw opgenomen video en geluid
opnames bewerken door er bijvoorbeeld tekst, geluid of diverse beeldeffecten aan toe te voegen. Deze kunt
u vervolgens opslaan als bijvoorbeeld AVI of MPEG formaat op uw harde schijf of CD-R, of publiceren op het
internet als Quicktime MOV of RealMedia RM streaming media formaat.
Met de bijgeleverde fotobewerkingssoftware Ulead Photo Explorer kunt u het TWAIN-venster van de USB
Video Editor openen. Met een simpele klik op de knop van de Video Editor kunt u dan een foto maken van
het huidige videobeeld die op de video-ingang is aangesloten. Deze foto is dan meteen te zien en te
bewerken in Photo Explorer.

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:

De Trust USB Video Editor werkt alleen op Windows 98 en hogere Windows versies.

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 de inhoud van de verpakking. Daarin moet u aantreffen:
• Trust USB Video Editor
• CD-ROM met stuurprogramma’s, applicaties en gebruikershandleidingen
• Snelle installatie handleiding
Mocht er iets ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met één van de Trust Customer Care
Centers. Op de laatste pagina van deze handleiding vindt u meer informatie hierover.

1.3

Minimale systeemvereisten

• Pentium 166 MMX processor (Pentium II 350 of hoger aanbevolen)
• 32 MB systeemgeheugen
• Vrije USB poort
• 20 MB vrije HDD ruimte voor stuurprogramma (extra benodigd voor applicaties en opnames)
• 4x CD-ROM speler
• Windows 98, Me of 2000

2

Trust USB Video Editor

2. Veiligheid
1.

Gebruik dit apparaat niet in een vochtige omgeving zoals badkamers, vochtige kelders, etc.

2.

Probeer dit apparaat niet zelf te repareren.

3.

Koppel onder de volgende omstandigheden het apparaat los van uw computer en laat 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.

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

3. Installatie Trust USB Video Editor
3.1

Installatie stuurprogramma

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust USB Video Editor:
1. Schakel uw computer in.
2. Sluit de USB stekker van de USB Video Editor aan op een vrije USB poort van uw computer.
3. Windows detecteert de nieuwe hardware en vraagt naar de locatie van het stuurprogramma.
4. Plaats de CD-ROM met het stuurprogramma en de applicaties in uw CD-ROM speler.
Let op:
5.
6.

het is mogelijk dat de Trust Software Installer automatisch start bij het plaatsen van de CD-ROM.
U heeft deze niet nodig voor de installatie van het stuurprogramma en kunt u voorlopig afsluiten.
Selecteer de optie dat Windows naar het optimale stuurprogramma zoekt.
Selecteer om Windows te laten zoeken in een specifieke locatie. Geef op als pad: [D:\Driver]

Let op:
7.

8.

bovenstaande letter ‘D’ dient als voorbeeld van uw CD-ROM speler. Controleer bij uw computer
welke letter voor uw CD-ROM speler staat.
Het stuurprogramma wordt gevonden. Volg de verdere aanwijzingen op voor de installatie. Het
stuurprogramma bestaat uit de volgende 3 onderdelen:
a) USB Composite Device
b) Trust USB Video Editor
Herstart uw systeem na de installatie van het stuurprogramma.

3.2

Aansluiten audio en video

Volg onderstaande aanwijzingen op voor het aansluiten van audio en video op de USB Video Editor:
1. Sluit de videokabel van uw camera aan op de video-ingang van de USB Video Editor. U kunt kiezen uit 2
opties:
a) S-VHS aansluiting (4pins mini DIN plug)
b) Composiet aansluiting (enkele tulpstekker; gele cinch)
Noot:
2.

De gebruikte video ingang kunt u selecteren vanuit de videobewerkingsapplicatie. Zie hoofdstuk 5
voor meer details.
Sluit de geluidskabel van uw camera aan op de geluidsaansluiting van de geluidskaart.

Let op:

voor een volledige werking van audio dient u een geluidskaart in uw computer te hebben
geïnstalleerd.

4. Installatie applicaties
4.1
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Installatie Ulead Video Studio 4.0 SE Basic

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van Ulead Video Studio 4.0:
1. Zorg er voor dat Windows is gestart.
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2.

Plaats de CD-ROM met het stuurprogramma en de applicties in uw CD-ROM speler. De Trust Software
Installer wordt automatisch gestart. Zie figuur 1.
Figuur 1: Trust Software Installer

Let op:

3.
4.

indien de Trust Software Installer bij u niet automatisch start bij het plaatsen van de CD-ROM in
uw CD-ROM speler, ga dan naar Windows ‘Start – Uitvoeren’ en typ in het invoerveld
[D:\Setup.exe]. Klik vervolgens op ‘OK’ om de Software Installer te starten.
Klik op de knop ‘VIDEO STUDIO 4.0’ om de Ulead Video Studio installatie te starten.
Selecteer de gewenste taal voor de installatie en klik op ‘OK’. Zie figuur 2.

Figuur 2: taal selecteren
5.

Het ‘Welcome’ scherm verschijnt. Klik op ‘Volgende’ {Next} om de installatie te vervolgen. Zie figuur 3.

Figuur 3: Video Studio Welcome
6.

4

Het ‘Software License Agreement’ scherm verschijnt. Klik op ‘Ja’ {Yes} om akkoord te gaan met de
licentie overeenkomst en de installatie te vervolgen. Zie figuur 4.
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Figuur 4: Software License Agreement
7.

Het ‘User Information’ scherm verschijnt. Vul uw naam en eventueel uw bedrijfsnaam in en klik op
‘Volgende’. Zie figuur 5.

Figuur 5: User Information
8.

Het ‘Choose Destination Location’ scherm verschijnt. Klik op ‘Volgende’ om de applicatie te installeren in
de aangegeven locatie. Zie figuur 6.

Figuur 6: Choose Destination Location
9.

Het ‘Select Components’ scherm verschijnt. Vink de opties ‘Microsoft Netshow Tools 3.0’ en ‘Apple
Quick Time 4.0’ aan, indien u wilt opnemen en afpelen in resp. Microsoft ASF streaming media en
QuickTime MOV streaming media (Ideaal voor internet toepassingen). Zie figuur 7.
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Figuur 7: Select Components
10. Klik op ‘Volgende’ om de installatie te vervolgen.
11. Het ‘Select Program Folder’ scherm verschijnt. Klik op ‘Volgende’. Zie figuur 8.

Figuur 8: Select Program Folder
12. Het ‘Start Copying Files’ scherm verschijnt. Klik op ‘Volgende’. De Ulead Video Studio en de
geselecteerde onderdelen worden nu geïnstalleerd op de aangegeven locatie. Zie figuur 9.

Figuur 9: Start Copying Files
13. Indien u de optie ‘Apple QuickTime 4.0’ heeft geselecteerd (zie figuur 7), dan verschijnt na de installatie
van Ulead Video Studio automatisch het ‘QuickTime 4 Setup’ scherm. Klik op ‘Volgende’. Zie figuur 10.
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Figuur 10: QuickTime 4 Setup
14. Het ‘Welcome’ scherm verschijnt. Klik op ‘Volgende’ om de installatie te vervolgen. Zie figuur 11.

Figuur 11: QuickTime Welcome
15. Het ‘Software License Agreement’ scherm verschijnt. Klik op ‘Agree’ om de licentie overeenkomst te
accepteren en de installatie te vervolgen. Zie figuur 12.

Figuur 12: Software License Agreement
16. Het ‘Choose Destination Location’ scherm verschijnt. Klik op ‘Volgende’. Zie figuur 13.
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Figuur 13: Choose Destination Location
17. Het ‘Choose Installation Type’ scherm verschijnt. Selecteer de optie ‘Full’ om alle onderdelen te
installeren en klik op ‘Volgende’. Zie figuur 14.

Figuur 14: Choose Installation Type
18. Het ‘Select Program Folder’ scherm verschijnt. Klik op ‘Volgende’. Zie figuur 15.

Figuur 15: Select Program Folder
19. Het ‘QuickTime Plugin Options’ scherm verschijnt. Vink uw web browser aan waarvoor een QuickTime
plugin moet worden geïnstalleerd en klik op ‘Volgende’. Zie figuur 16.
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Figuur 16: QuickTime Plugin Options
20. Het ‘Connection Speed’ scherm verschijnt. Selecteer de snelheid waarmee u verbinding maakt op het
internet en klik op ‘Volgende’. Zie figuur 17.

Figuur 17: Connection Speed
21. Het ‘Enter Registration’ scherm verschijnt. Vul nu niets in de invoervelden in en klik op ‘Volgende’. U
kunt indien gewenst op een later tijdstip uw QuickTime versie registreren. Zie figuur 18.

Figuur 18: Enter Registration
22. Na de installatie van QuickTime verschijnt het ‘Finished’ scherm. Klik op ‘Afsluiten’ {Close} om de
installatie af te ronden. Zie figuur 19.
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Figuur 19: Finished
Noot:
indien de programma map van QuickTime nog open staat, dan kunt u deze ook afsluiten.
23. Na het afsluiten van de QuickTime installatie is het ‘Setup’ scherm van Ulead Video Studio nog
zichtbaar. Vink de gewenste opties aan en klik op ‘Volgende’ om de installatie van Ulead Video Studio af
te ronden. Zie figuur 20.

Figuur 20: Setup Ulead Video Studio afronden
24. Het ‘Setup Complete’ scherm verschijnt. Klik op ‘Voltooien’ {Finish} om uw systeem te herstarten. Zie
figuur 21.

Figuur 21: Setup Complete
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U bent klaar met de installatie van Ulead Video Studio 4.0. Zie ook het volgende hoofstuk voor de installatie
van het optionele onderdeel RealMedia RealPlayer. Deze is ook te gebruiken in combinatie met Ulead Video
Studio.

4.2

Installatie RealMedia RealPlayer G2

Indien u met Ulead Video Studio 4.0 ook wilt opnemen en afspelen in RealMedia RM streaming media
formaat, kunt u de bijgeleverde RealPlayer G2 installeren. Volg hierbij de onderstaande aanwijzingen op:
Let op:

voor de beste videokwaliteit en functionaliteit is het aan te raden om de laatste versie van de
RealPlayer te gebruiken. Deze kunt u gratis downloaden bij www.real.com .

1. Volg de stappen 1 en 2 van hoofdstuk 4.1 nogmaals op om de Trust Software Installer te starten. Zie
figuur 1.
2. Klik op de knop ‘REALPLAYER G2’ om de installatie van RealMedia RealPlayer te starten.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm op.

4.3

Installatie Ulead Photo Explorer 6.0

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van Ulead Photo Explorer 6.0.
1. Volg de stappen 1 en 2 van hoofdstuk 4.1 nogmaals op om de Trust Software Installer te starten. Zie
figuur 1.
2. Klik op de knop ‘PHOTO EXPLORER 6.0’ om de installatie van Ulead Photo Explorer te starten.
3. Selecteer de gewenste taal voor de installatie en klik op ‘OK’. Zie figuur 22.

Figuur 22: taal selecteren
4. Het ‘Welcome’ scherm verschijnt. Klik op ‘Volgende’ {Next} om de installatie te vervolgen. Zie figuur 23.

Figuur 23: Ulead Photo Explorer Welcome
5. Het ‘License Agreement’ scherm verschijnt. Klik op ‘Ja’ {Yes} om de licentie overeenkomst te accepteren
en de installatie te vervolgen. Zie figuur 24.
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Figuur 24: License Agreement
6. Het ‘Edit Data’ scherm verschijnt. Vul in de invoervelden uw naam en eventueel uw bedrijfsnaam en email adres in. Klik daarna op ‘Volgende’. Zie figuur 25.

Figuur 25: Edit Data
7. Het ‘Choose Destination Location’ scherm verschijnt. Klik op ‘Volgende’. Zie figuur 26.

Figuur 26: Choose Destination Location
8. Het ‘Select Program Folder’ scherm verschijnt. Klik op ‘Volgende’. Ulead Photo Explorer wordt nu
geïnstalleerd op de aangegeven locatie. Zie figuur 27.
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Figuur 27: Select Program Folder
9. Na de installatie verschijnt het ‘Setup Complete’ scherm. Klik op ‘Voltooien’ {Finish} om de installatie af te
ronden. Zie figuur 28.

Figuur 28: Setup Complete
U bent klaar met de installatie van Ulead Photo Explorer 6.0. Zie de volgende hoofdstukken voor het gebruik
van de diverse applicaties.

5. De Trust USB Video Editor gebruiken
5.1

Instellen audio en video

Volg onderstaande aanwijzingen op voor het instellen van het geluid en beeld van de USB Video Editor. De
instellingen die u hier doet worden automatisch overgenomen in de applicaties die u gebruikt voor video
bewerking, zoals Ulead Video Studio 4.0. Ook kunt u op een later tijdstip rechtstreeks vanuit de applicaties
de instellingen aanpassen.
1. Start Windows en schakel uw camera of andere video apparaat in.
2. Ga naar ‘Start – Instellingen – Configuratiescherm’ en dubbelklik op het icoon ‘Multimedia’.
3. Selecteer het tabblad ‘Audio’ en geef bij ‘Opnemen’ als voorkeursapparaat de geluidskaart op voor
geluidsopnames.
4. Ga naar ‘Start – Uitvoeren’, typ in het invoerveld [D:\Driver\Amcap.exe] en klik op ‘OK’ om het
programma ‘Amcap’ rechtstreeks vanaf de bijgeleverde CD-ROM te starten. Met dit programmaatje kunt
u eenvoudig alle benodigde video instellingen aanpassen. Zie figuur 29.
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Figuur 29: start Amcap
Let op:

bovenstaande letter ‘D’ dient als voorbeeld van uw CD-ROM speler. Controleer bij uw computer
welke letter voor uw CD-ROM speler staat.

5.

Selecteer ‘Devices’ in de taakbalk en vink in het menu de ‘Trust USB Video Editor’ aan, zodat de USB
Video Editor wordt gebruikt voor video weergave.

6.

Vink in het ‘Devices’ menu de geluidskaart aan om de audio-ingang van de geluidskaart te selecteren
voor de geluidsopname.

7.

Selecteer ‘Options’ in de taakbalk en klik op ‘Video Crossbar...’ om het ‘Crossbar’ scherm te openen. Zie
figuur 30.

Figuur 30: Video Crossbar
8.

Selecteer in het ‘Input’ menu de video-ingang van de USB Video Editor waarop u uw camera of ander
video-apparaat heeft aangesloten. U heeft de volgende mogelijkheden:
a) Video Composite In; Selecteer deze optie als uw video-apparaat is aangesloten op de Composiet
video aansluiting (enkele tulpstekker, gele cinch)
b) Video SVideo In; Selecteer deze optie als uw video-apparaat is aangesloten op de S-VHS video
aansluiting (4pins mini DIN plug)

9.

Selecteer ‘Options’ in de taakbalk en vink in het menu de optie ‘Preview’ aan. Het videobeeld van uw
video-apparaat is nu zichtbaar in het hoofdscherm van het ‘Amcap’ programma. Zie figuur 29.

10. Selecteer ‘Options’ in de taakbalk en klik op ‘Video Capture Filter...’ om het video ‘Properties’ scherm te
openen. Zie figuur 31.
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Figuur 31: Video Decoder Properties
11. Selecteer in het ‘Video Decoder’ tabblad bij ‘Video Standard’ de gebruikte video standaard van uw videoapparaat. U kunt kiezen uit de volgende opties:
a) NTSC: video standaard voor Amerika en Japan
b) PAL_B: video standaard voor grootste deel van Europa (fabrieksinstelling)
c) SECAM: video standaard voor Frankrijk
Let op:

Raadpleeg ook de handleiding van uw video-apparaat voor de juiste video standaard.

12. Selecteer in het ‘Advanced’ tabblad bij ‘Video Standard’ ook dezelfde video standaard van uw videoapparaat. Geef bij ‘Maximum Bandwith’ de maximaal te gebruiken bandbreedte op voor de USB poort.
Zie figuur 32.

Figuur 32: Advanced Properties
13. Bij het tabblad ‘Video Proc Amp’ kunt u indien gewenst de helderheid, contrast, etc. van het videobeeld
instellen. Zie figuur 33.
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Figuur 33: Video Proc Amp Properties
14. Selecteer ‘Options’ in de taakbalk en klik op ‘Video Capture Pin...’ om het ‘Stream Format’ scherm te
openen. Zie figuur 34.

Figuur 34: Stream Format Properties
15. Stel bij ‘Frame Rate’ het aantal frames per seconde van het video beeld in. Hoe hoger de frame rate,
des te beter is het videobeeld (maximale frame rate voor PAL is 25 fps).
16. Stel bij ‘Color Space / Compression’ de gewenste compressie van het videobeeld in.
17. Stel bij ‘Output Size’ de gewenste beeldgrootte in. Bij PAL is 352x288 het ‘Full Screen’ televisie beeld.
(Dus niet ‘Full Screen’ monitor beeld, deze heeft doorgaans een veel hogere resolutie dan een TV)
Als u klaar bent met al uw instellingen kunt u het ‘Amcap’ programma weer afsluiten. De Trust USB Video
Editor is klaar voor gebruik in de applicaties. Zie hierbij de volgende hoofdstukken.

5.2

Werken met Ulead Video Studio 4.0

Met de bijgeleverde videobewerkingssoftware Ulead Video Studio kunt u uw opgenomen video en geluid
opnames bewerken door er bijvoorbeeld tekst, geluid of diverse beeldeffecten aan toe te voegen. Deze kunt
u vervolgens opslaan als bijvoorbeeld AVI of MPEG formaat op uw harde schijf of CD-R, of publiceren op het
internet als Quicktime MOV of RealMedia RM streaming media formaat.
Hieronder volgt een korte beschrijving voor het gebruik van de Trust USB Video Editor in Ulead Video Studio
4.0. Voor een uitgebreide beschrijving van Video Studio raadpleeg de helpfunctie van dit programma, die u
stap voor stap door het hele bewerkingsproces bijstaat.
Raadpleeg tevens de uitgebreide gebruikershandleiding van dit programma. Deze kunt eenvoudig opvragen
via het Trust Software Installer menu op de installatie CD-ROM. De Trust Software Installer start automatisch
bij het plaatsen van de CD-ROM. Zie figuur 1. Klik op de knop ‘VIDEO STUDIO MANUAL’ om de handleiding
direct vanaf de CD-ROM te starten.
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Ulead Video Studio 4.0 bestaat uit 2 onderdelen. Namelijk de ‘Video Wizard’ en het hoofdprogramma. Zie
onderstaande hoofdstukken voor het gebruik:
5.2.1

Ulead Video Wizard

De Ulead Video Wizard is een onderdeel van Video Studio waarmee u in 6 stappen heel eenvoudig een
complete videobewerking kunt maken, inclusief geluid, effecten en tekst. Volg de onderstaande stappen op:
1.

Ga naar Windows ‘Start – Programma’s – Ulead VideoStudio 4.0 SE Basic’ en selecteer ‘Ulead Video
Wizard’ uit het menu om dit programma te starten. Het video Wizard scherm met daarin uw
camerabeeld verschijnt. Zie figuur 35.

Figuur 35: Ulead Video Wizard Start; stap 1
2.

Geef bij ‘Project name’ een naam op voor het nieuwe video project.

3.

Ga door met stap 2 ‘Get Video’ om nieuwe video opnames te maken. Zie figuur 36.

Figuur 36: stap 2, Get Video
4.

Klik op de ‘Begin’ knop om de video opname te starten. Klik nogmaals op de knop om de video opname
weer te stoppen. Doe dit net zo lang tot u alle gewenste video opnames hebt.

5.

Ga door met stap 3 ‘Arrange’. Hier kunt u de video opnames rangschikken in de gewenste volgorde,
door een videoclip te selecteren en te slepen naar de gewenste locatie. Zie figuur 37.
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Figuur 37: stap 3, Arrange
6.

Selecteer een videoclip en klik op de knop ‘Trim’ om het begin en eindpunt van de videoclip aan te
geven. Hiermee kun je stukken van het begin en eind afknippen, zodat alleen het gewenste video
fragment overblijft. Zie figuur 38.

Figuur 38: Trim videoclip
7.

Schuif de schuifbalk naar het beginpunt van het gewenste video fragment en klik op de knop ‘Start
Trim’. Schuif vervolgens de schuifbalk naar het eindpunt van het gewenste video fragment en klik op de
knop ‘Stop Trim’. Keer daarna weer terug naar het Video Wizard scherm.

8.

Klik op de knop ‘Add Video’ indien u bestaande opgeslagen video opnames wilt toevoegen aan het video
project. Zie figuur 39.
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Figuur 39: Add Video
9.

Ga door met stap 4 ‘Add Effect’ om overgangseffecten, achtergrondgeluid en een titel toe te voegen aan
het video project. Zie figuur 40.

Figuur 40: stap 4, Add Effect
10. Selecteer bij ‘Transition effect’ het gewenste overgangseffect tussen de videoclips.
11. Geef bij ‘Audio file’ de locatie op van een opgeslagen WAV geluidsbestand, die u wilt gebruiken als
achtergrond geluid bij dit video project.
12. Geef bij ‘Title’ een titel op die aan het begin van het video project wordt weergegeven. U kunt hierbij de
tekstkleur, achtergrondkleur en lettertype aanpassen.
13. Ga door met stap 5 ‘Create’ om het video project af te ronden. Alle video opnames, effecten, geluid en
titel worden samengevoegd tot een film. Zie figuur 41.
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Figuur 41: stap 5, Create
14. Klik op de knop ‘Create Video File’ om de film af te maken, of op de knop ‘Open In VideoStudio’ om het
video project te openen in het hoofdprogramma van Ulead Video Studio, waarin je hele uitgebreide
mogelijkheden hebt voor het maken van een video project (zie hoofdstuk 5.2.2).
15. Indien u op ‘Create Video File’ hebt geklikt, ga dan na het maken van de film naar stap 6 ‘Play’ om de
gemaakte film te bekijken. Zie figuur 42.

Figuur 42: stap 6, Play
16. U bent nu helemaal klaar met het video project. Gebruik de onderstaande knoppen om uw project af te
spelen.
5.2.2

Ulead Video Studio hoofdprogramma

Met het hoofdprogramma van Ulead Video Studio heeft u zeer uitgebreide mogelijkheden voor het bewerken
van video en geluid in uw video project. Net als bij de Video Wizard wordt u stap voor stap door het hele
bewerkingsproces begeleidt.
U kunt het hoofdprogramma starten door naar ‘Start – Programma’s – Ulead VideoStudio 4.0 SE Basic’ te
gaan en in het menu de ‘Ulead VideoStudio 4.0 SE Basic’ te selecteren, of door het te starten vanuit de Video
Wizard. Zie figuur 43.
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Figuur 43: Ulead Video Studio hoofdprogramma
Bovenaan in het hoofdscherm staan de 8 stappen om van start naar finish een complete video bewerking te
maken. Met dit menu kunt u eenvoudig schakelen tussen de diverse stappen. Hieronder volgt een kort
overzicht van de diverse stappen:
1. Start: begin een nieuw project en geef de projectnaam, bestandslocatie, videoformaat, etc. op, of
selecteer een bestaand project om deze aan te passen.
2. Capture: start nieuwe video opnames. Hier kunt u ook de Trust USB Video Editor selecteren en de video
en audio instellingen aanpassen. Het videobeeld van uw aangesloten camera is nu zichtbaar in het
hoofdscherm. Klik op de knop ‘Video menu’ en selecteer ‘Video Properties’. Hier kunt u indien gewenst
dezelfde audio en video instellingen aanpassen als aangegeven bij hoofdstuk 5.1. Zie figuur 44.
Klik op de knop ‘Capture Video’ om de video opname te starten, en klik nogmaals op deze knop om de
opname weer te stoppen. Vink de optie ‘Capture Audio’ aan indien u ook geluid bij de video wilt
opnemen.
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Figuur 44: Video Capture
Let op:

tijdens de video opname met ‘Capture audio’ aan is het geluid niet hoorbaar, maar is wel weer
hoorbaar bij het afspelen van de gemaakte video opname.

3. Storyboard: voeg bestaande videoclips toe aan het video project, verander de volgorde van de
videoclips en trim de videoclips tot u alleen de gewenste videofragmenten heeft.
4. Effects: voeg diverse overgangseffecten toe tussen de diverse videoclips. U kunt kiezen uit een
honderdtal verschillende effecten.
5. Title: voeg een titel toe aan het videobeeld. U kunt de tekstkleur, lettertype, grootte, etc aanpassen en
tevens selecteren uit diverse tekst effecten, zoals bijvoorbeeld van beneden naar boven scrollende tekst.
6. Voice: voeg nieuwe geluidsopnames toe aan het video project of selecteer bestaande geluidsfragmenten
uit het menu.
7. Music: voeg achtergrond muziek toe aan het video project rechtstreeks vanaf uw muziek CD of van
opgeslagen muziekbestanden (ook MP3 support)
8. Finish: sla uw video project op als Ulead VSP formaat, klik op de knop ‘Make movie’ om de uiteindelijke
film te maken en te exporteren naar het gewenste videoformaat. U kunt kiezen uit de volgende
videoformaten:
- 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)
Met de ‘Make Sound’ knop kunt u indien gewenst het geluid apart opnemen als een Microsoft Wave
(*.wav) of als een MPEG Audio File (*.mpa) bestand.
Zie voor meer informatie de uitgebreide helpfunctie van Ulead Video Studio 4.0 en tevens de
gebruikershandleiding.
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5.3

Werken met Ulead Photo Explorer 6.0

Met de bijgeleverde fotobewerkingssoftware Ulead Photo Explorer kunt u het TWAIN-venster van de USB
Video Editor openen. Met een simpele klik op de knop van de Video Editor kunt u dan een foto maken van
het huidige videobeeld die op de video-ingang is aangesloten. Deze foto is dan meteen te zien en te
bewerken in Photo Explorer.
Hieronder volgt een korte beschrijving voor het gebruik van de Trust USB Video Editor in Ulead Photo
Explorer 6.0. Voor een uitgebreide beschrijving van Photo Explorer raadpleeg de helpfunctie van dit
programma.
Raadpleeg tevens de uitgebreide gebruikershandleiding van dit programma. Deze kunt eenvoudig opvragen
via het Trust Software Installer menu op de installatie CD-ROM. De Trust Software Installer start automatisch
bij het plaatsen van de CD-ROM. Zie figuur 1. Klik op de knop ‘PHOTO EXPLORER MANUAL’ om de
handleiding direct vanaf de CD-ROM te starten.
Volg onderstaande aanwijzingen op voor het gebruik van de USB Video Editor in Photo Explorer:
1. Schakel uw camera of ander video apparaat in.
2. Start Ulead Photo Explorer.
3. Er verschijnt eenmalig het ‘Device Type’ scherm. Kies de optie ‘camera’ om de Trust USB Video Editor te
selecteren en klik op ‘OK’.
4. Het hoofdscherm verschijnt en tevens het ‘Set-up Internet Connection’ scherm. Klik op de knop ‘Skip for
now’ om dit venster af te sluiten. Zie figuur 45.

Figuur 45: Set Up Internet Connection
5. Ga in het hoofdscherm naar ‘File – TWAIN Acquire’ en selecteer de optie ‘Select source...’ uit de lijst. Zie
figuur 46.
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Figuur 46: Select Source
6. Selecteer de ‘Trust USB Video Editor’ uit de lijst en klik op ‘Select’. Zie figuur 47.

Figuur 47: Select Trust USB Video Editor
7. Klik in de taakbalk van het hoofdscherm op de knop ‘TWAIN Acquire’. Zie figuur 48.

Figuur 48: TWAIN Acquire
8. Het TWAIN scherm van de Trust USB Video Editor verschijnt. Klik op de knop van de USB video Editor
of klik op de knop ‘Capture Still Image’ om een foto te maken van het huidige videobeeld van uw
aangesloten video apparaat. Zie figuur 49.
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Figuur 49: Capture Still Image
9. De gemaakte foto wordt direct opgeslagen op uw harde schijf en als miniatuur foto weergegeven in
Photo Explorer. Zie figuur 50.

Figuur 50: gemaakte foto selecteren
10. Dubbelklik op de miniatuur foto in het hoofdscherm om de gemaakte foto te kunnen bewerken in Photo
Explorer. Zie figuur 51.
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Figuur 51: gemaakte foto bewerken
Raadpleeg de helpfunctie en de uitgebreide gebruikershandleiding voor de diverse mogelijkheden van Ulead
Photo Explorer.
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6. Problemen oplossen
Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

USB Video Editor
wordt niet
gevonden.

USB Video Editor is niet goed
aangesloten op de USB poort.

Sluit de USB Video Editor goed aan op de
USB poort van uw computer.

Stuurprogramma van USB Video (Her)installeer het stuurprogramma van de
Editor is niet geïnstalleerd.
USB Video Editor. Zie hoofdstuk 3.
USB poort heeft ‘reset’ nodig.

Verwijder de USB poort in het apparaat beheer
en start opnieuw op. De USB poort wordt
opnieuw gevonden.

De foutmelding
‘Sorry, you have
no video capture
hardware’
verschijnt.

USB Video Editor is niet goed
aangesloten op de USB poort.

Sluit de USB Video Editor goed aan op de
USB poort van uw computer.

Geen beeld.

Geen camera aangesloten op
USB Video Editor.

Stuurprogramma van USB Video (Her)installeer het stuurprogramma van de
Editor is niet geïnstalleerd.
USB Video Editor. Zie hoofdstuk 3.

Sluit uw camera aan op de composiet-video
ingang of de S-Video ingang van de USB
Video Editor.

De aangesloten camera staat uit. Zet de aangesloten camera aan.
De video-ingang waar de camera Selecteer de juiste video-ingang
op aangesloten is, is niet
(composiet-video of S-Video) in het
geselecteerd.
geactiveerde programma. Zie hoofdstuk 5.
Slecht beeld

Het videobeeld van uw camera is Stel het videobeeld van uw camera goed in.
niet goed ingesteld.
De verkeerde video standaard
ingesteld.

Stel de juiste video-standaard in (PAL,
SECAM of NTSC). Zie hoofdstuk 5.

Beeldinstellingen van het
geactiveerde programma staan
verkeerd.

Stel het beeld in het geactiveerde
programma naar eigen wens in. Zie
hoofdstuk 5. Raadpleeg ook de
bijgeleverde handleiding van het
programma.

Geluidskabel van uw camera niet
goed aangesloten op Audio ingang
van de geluidskaart.

Sluit de geluidskabel van uw camera goed aan
op de line-in van uw geluidskaart.

Voor de geluidsopname is niet de
juiste geluidsbron geselecteerd.

Selecteer de geluidskaart.

Volume instelling staat minimaal.

Stel het volume naar eigen wens in.

Computer loopt vast
bij gebruik van USB.

Bronnen van USB poort zijn
gedeeld met andere apparaten.

Zet in de BIOS van uw computer de andere
apparaten op een andere adressering of
schakel andere apparaten uit indien er geen
beschikbare bronnen meer zijn.
Raadpleeg, indien nodig, de handleiding van
uw computer.

Uitroep- of
vraagtekens bij de
USB poort in het
apparaatbeheer.

De USB poort heeft mogelijk een
conflict of is niet goed
geïnstalleerd.

Controleer in de BIOS of er geen apparaten
zijn die op dezelfde bronnen werken als de
USB poort.

Geen geluid

Verwijder de USB poort uit het apparaatbeheer
en instaleer opnieuw
Moederbord stuurprogramma’s zijn
niet geïnstalleerd.

Installeer deze eerst voordat u het USB
apparaat gaat installeren.
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Probleem staat
hier niet bij

Laatste update van FAQ op
internet beschikbaar

Ga naar www.trust.com/12710 voor FAQ
en andere productinformatie

Registreer eenvoudig uw product via www.trust.com, zodat u in aanmerking komt voor optimale garantie- en
service ondersteuning zoals actuele FAQ en nieuwe drivers. Bovendien wordt u automatisch op de hoogte
gehouden van de ontwikkeling van uw en andere Trust producten. En u maakt kans op spectaculaire prijzen.
Mocht u na deze oplossingen geprobeerd te hebben nog problemen hebben, neem dan contact op met één
van de Trust Customer Care Centers (zie onderstaande tabel). U dient de volgende gegevens in ieder geval
bij de hand te hebben: het artikelnummer (in dit geval 12710) en een goede omschrijving wat en wanneer er
precies iets niet werkt.
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7. Specificaties
Ingangssignaal

SECAM, NTSC en PAL

Uitgangssignaal

USB 1.1

Aansluitingen

Composiet Video, S-Video

Opnamesnelheid (Frame Rate)

30 fps NTSC en 25 fps PAL bij CIF 352x288 resolutie

Windows ondersteuning

Windows 98, Me en 2000

Afmetingen (B x H x D)

49.0 x 100.6 x 18.2 mm

Gewicht

0.5 kg
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8. Trust Customer Care Centers
Inwoners van Groot-Brittannië en Ierland kunnen contact opnemen met:
Vestiging Groot-Brittannië
Van:
Internet
www.trust.com
08:00 –
Tel.
+ 44-(0)845-6090036
16:00 uur
Fax
+44-(0)1376-514633
Inwoners van Italië kunnen contact opnemen met:
Vestiging Italië
Van:
www.trust.com
9:00 - 13:00 Internet
Tel.
+39-051-6635947
/ 14:00 Fax
+39-051-6635843
18:00 uur
Inwoners van Frankrijk en Noord-Afrika kunnen contact opnemen met:
Vestiging Frankrijk
Van:
www.trust.com
9:00 - 17:00 Internet
Tel.
+33-(0)803-083080
uur
Fax
+33-(0)1-48630261
Inwoners van Duitsland kunnen contact opnemen met:
Vestiging Duitsland
Van:
www.trust.com
9:00 - 17:00 Internet
Tel.
0800-00TRUST (=0800-0087878)
uur
Fax
+49-(0)2821-58873
Inwoners van Spanje kunnen contact opnemen met:
Vestiging Spanje
Van:
www.trust.com
9:00 - 17:00 Internet
Tel.
+34-(0)902-160937
uur
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Vestiging Nederland
Van:
www.trust.com
9:00 - 17:00 Internet
Tel.
0800-BELTRUST (=0800-23587878) of +31-(0)78-6549999
uur
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van alle overige landen in Europa kunnen contact opnemen met:
Europees Hoofdkantoor
Van:
www.trust.com
9.00 - 17.00 Internet
Tel.
+31-(0)78-6549999
uur
Fax
+31-(0)78-6543299
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