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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 SpaceC@m 350 Portable. Enige ervaring met
computers is bij installatie van dit product noodzakelijk. Raadpleeg bij twijfel één van de Trust Customer Care
Centres. De laatste pagina van deze elektronische handleiding, alsmede de achterkant van de gedrukte
snelle installatie handleiding, bevat meer informatie over deze Customer Care Centres.

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 SPACEC@M 350 PORTABLE’ 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:
• Camera
• Koptelefoon met microfoon
• Rubber strip voor clip
• Camera tasje
• CD-ROM met stuurprogramma en applicaties
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 / XP MAC OS 8.6 of hoger
• 32 MB RAM (64 MB aanbevolen)
• 60 MB vrije Harddisk ruimte
• 4X CD-ROM speler
Aanbevolen systeemconfiguratie voor volledige werking van de applicaties:
• ISDN-adapter of modem
• Geluidskaart met luidsprekers en microfoon aansluiting
• Internet abonnement
2
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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.

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

3. Functies van de ‘Trust SPACEC@M 350 PORTABLE’
3.1

Functie van de camera

Figuur 1: Functies van het ‘Trust SPACEC@M 350 PORTABLE’
A

Ontspanner

D

Klem

B

Indicatie (LED)

E

Notebook clip

C

Focus ring

Tabel 1: Functies van SPACEC@M 350 PORTABLE
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4. Installatie Stuurprogramma
4.1

Windows 98 / ME

1. Sluit de USB aansluiting van de camera aan op een vrije USB poort van uw computer. Windows 98
detecteert de nieuwe hardware en vraagt naar het stuurprogramma. Figuur 2 verschijnt.

Figuur 2: Installatie Windows 98 / ME
2. Klik op ‘Next’. Figuur 3 verschijnt.

Figuur 3: Installatie stuurprogramma
3. Klik op ‘Next’. Figuur 4 verschijnt.
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Figuur 4: Installatie stuurprogramma
4. Vul in: D:\Driver en klik op ‘Next’. Volg de aanwijzingen op het scherm. Na installatie verschijnt Figuur 5.

Figuur 5: Installatie stuurprogramma
5. Klik op ‘Finish’ om de installatie te voltooien.
6. Sluit de koptelefoon met microfoon aan op uw geluidskaart. Zie hiervoor de symbolen op beide pluggen.
U bent klaar met de installatie van het stuurprogramma. Ga door met hoofdstuk 5 voor de installatie van de
meegeleverde software.

NL
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4.2

Windows 2000

1. Sluit de USB aansluiting van de camera aan op een vrije USB poort van uw computer. Windows 2000
detecteert de nieuwe hardware en vraagt naar het stuurprogramma. Figuur 6 verschijnt.

Figuur 6: Installatie Windows 2000
2. Klik op ‘Next’. Figuur 7 verschijnt.

Figuur 7: Installatie Windows 2000
3. Klik op ‘Next’. Figuur 8 verschijnt.

Figuur 8: Installatie Windows 2000
4. Kies ‘Specify a location’ en klik op ‘Next.’ Figuur 9 verschijnt.
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Figuur 9: Installatie Windows 2000
5. Vul in: D:\Driver en klik op ‘OK’. Volg de aanwijzingen op het scherm. Na installatie verschijnt Figuur 10.

Figuur 10: Installatie stuurprogramma
6. Klik op ‘Finish’ om de installatie te voltooien.
U bent klaar met de installatie van het stuurprogramma. Ga door met hoofdstuk 5 voor de installatie van de
meegeleverde software.

4.3

Windows XP

1. Zorg ervoor dat u de laatste Windows XP update van internet gedownload heeft.
2. Sluit de USB aansluiting van de camera aan op een vrije USB poort van uw computer. Windows XP
detecteert de nieuwe hardware en vraagt naar het stuurprogramma. Figuur 11 verschijnt.

Figuur 11: Installatie Windows 2000
3. Selecteer de optie ‘Install software automatically (Recommended)’ en klik op ‘Next’. Figuur 12 verschijnt.
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Figuur 12: Installatie Windows 2000
U kunt dit bericht negeren omdat de functionaliteit van het stuurprogramma niet in gevaar komt. Het betekent
slechts dat het betreffende stuurprogramma (nog) geen volledige certificering van Microsoft ten tijde dat deze
handleiding werd geschreven. Klik daarom op “Continue Anyway” om door te gaan met de installatie. Na installatie
verschijnt Figuur 13.

Figuur 13: Installatie Windows 2000
4. Plaats de driver CD-ROM in uw CD-ROM speler en klik op OK. Figuur 14 verschijnt.

Figuur 14: Installatie Windows 2000
5. Klik op ‘Finish’ om de installatie te voltooien.
6. 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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4.4

Mac OS 8.6

De Trust SPACEC@M 350 is ook geschikt voor de Mac vanaf Mac OS 8.6. Volg de onderstaande
aanwijzingen op voor de installatie van het stuurprogramma op uw MAC systeem.
1. Zet uw systeem aan en wacht tot deze volledig is opgestart
2. Plaats de CD-ROM met stuurprogramma’s in uw systeem en wacht tot het CD-ROM icoon op uw
desktop verschijnt.
3. Dubbelklik op het CD-ROM icoon om de inhoud van de CD-ROM zichtbaar te maken.
4. Dubbelklik op de folder ‘DriverMac’
5. Dubbelklik op het bestand ‘USBCamera installer’ om de installatie van het stuurprogramma te starten.
6. Aan het einde van de installatie verschijnt er een nieuw scherm. Klik op ‘Quit’ om de installatie af te
sluiten.
7. Sluit de USB aansluiting van de camera aan op een vrije USB poort van uw systeem.
8. De camera wordt nu automatisch gevonden en is klaar voor gebruik.

5. Software Installatie
5.1

Installatie Ulead Photo Explorer 6.0 (Windows 98 / Me / 2000 / XP)

Ulead Photo Explorer 6 is een beeldbewerkingprogramma waarmee u de foto’s die u heeft gemaakt met uw
SPACEC@M 350 PORTABLE kunt inladen en bewerken op de PC. Volg onderstaande aanwijzingen op voor
de installatie van Ulead Photo Explorer 6.
1. Ga naar Start – Uitvoeren en type: D:SETUP.EXE . Figuur 15 verschijnt.

Figuur 15: Installatie Ulead Photo Explorer 6.0
2. Klik op ‘ULEAD PHOTO EXPLORER 6.0’ om de installatie te starten. Figuur 16 verschijnt.
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Figuur 16: Installatie Ulead Photo Explorer 6.0
3. Klik op ‘Next’. Figuur 17 verschijnt

Figuur 17: Installatie Ulead Photo Explorer 6.0
4. Druk op ‘YES” om de licentie te accepteren en door te gaan. Figuur 18 verschijnt.

Figuur 18: Installatie Ulead Photo Explorer 6.0
5. Vul uw gegevens in en klik op ‘Next’. Volg de aanwijzingen op het scherm. Na installatie verschijnt Figuur
19.
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Figuur 19: Installatie Ulead Photo Explorer 6.0
6. 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 5.2 voor de installatie van
NetMeeting.

5.2

Installatie Microsoft ® NetMeeting

NetMeeting is een programma dat standaard met Windows wordt meegeleverd en waarin u de
Trust SpaceC@m 350 Portable als webcam kunt gebruiken.
Om NetMeeting te installeren gaat u als volgt te werk:
1. Klik op de ‘Start’ knop linksonder op uw bureaublad.
2. Ga via Programs -> Accessories -> Internet Tools naar NetMeeting en klik op uw linker muisknop (Zie
Figuur 20).

Figuur 20: Installatie Microsoft ® NetMeeting
3. Klik op uw linker muisknop om de installatie te starten. Figuur 21 verschijnt.

NL
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Figuur 21: Installatie Microsoft ® NetMeeting
4. Klik op “Next” om door te gaan. Figuur 22 verschijnt.

Figuur 22: Installatie Microsoft ® NetMeeting
5. Vul hier uw gegevens in zoals uw voornaam, achternaam, e-mail adres, plaats of land en een uitspraak
zoals u in de lijst te zien wilt zijn. Klik vervolgens op “Next”. Figuur 23 verschijnt.

Figuur 23: Installatie Microsoft ® NetMeeting
6. Indien u niet in de Netmeeting lijst zichtbaar wilt zijn, selecteert u ‘Do not list my name in the directory’.
Klik op “Next” om door te gaan. Figuur 24 verschijnt.
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Figuur 24: Installatie Microsoft ® NetMeeting
7. Selecteer de verbinding die u gebruikt en klik op “Next”. Figuur 25 verschijnt.

Figuur 25: Installatie Microsoft ® NetMeeting
8. Selecteer de ‘TRUST SPACEC@M 350 PORTABLE’ als camera die u wilt gebruiken voor NetMeeting en
klik op “Next” om door te gaan. Figuur 26 verschijnt.

Figuur 26: Installatie Microsoft ® NetMeeting
9. Selecteer “Put a shortcut to NetMeeting on my desktop” als u een snelkoppeling van NetMeeting op uw
bureaublad wilt hebben.
Selecteer “Put a shortcut to NetMeeting on My Quick Launch bar” als u een snelkoppeling in uw
Windows taakbalk wilt hebben. U kunt de opties ook uitschakelen als u één of beide opties niet wenst.

NL

10. Klik op ‘Next’ om door te gaan. Figuur 27 verschijnt.
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Figuur 27: Installatie Microsoft ® NetMeeting
11. Klik op “Next” om de audio instellingen van NetMeeting in te stellen en te testen. Figuur 28 verschijnt.

Figuur 28: Installatie Microsoft ® NetMeeting
12. Klik op de “Test” knop om uw luidsprekers te testen. De “Test knop” verandert nu in een “Stop” knop. U
hoort nu een geluid uit de luidsprekers.
13. Stel desgewenst het Volume in met de schuif schakelaar. Indien u niets hoort is uw geluidskaart niet
goed geïnstalleerd. Raadpleeg de handleiding van uw geluidskaart fabrikant om uw geluidskaart te
installeren. Indien u geluid hoort klikt u op “Stop” en Klikt u op ‘Next’. Figuur 29 verschijnt.

Figuur 29: Installatie Microsoft ® NetMeeting
Let Op: Zorg ervoor dat de microfoon aangesloten is op de microfoon aansluiting van uw geluidskaart.
14. Spreek door de microfoon om deze te testen. De indicator moet nu uitslaan. Indien deze uitslaat tot geel
of rood, dient u de gevoeligheid aan te passen met de “Record Volume” schuif schakelaar tot deze alleen
in het groen uitslaat. Klik op “Next” om door te gaan. Figuur 30 verschijnt.
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Figuur 30: Installatie Microsoft ® NetMeeting
15. Klik op ‘Finish’ om de installatie van NetMeeting te voltooien. NetMeeting zal nu automatisch opstarten.
Raadpleeg hoofdstuk 6.4 voor het gebruik van NetMeeting.

6. Camera gebruiken
6.1

Camera plaatsen

De camera kunt u op diverse manieren plaatsen, neerzetten of vastklikken op bijvoorbeeld uw notebook PC.
Voor het vastklikken op bijvoorbeeld uw notebook met klem D (zie Figuur 1).
Voor het geval er teveel ruimte is tussen de camera klem en het object waar de camera opgeklikt wordt is
een rubber strip meegeleverd om deze ruimte op te vullen. Voor het bevestigen van deze rubber strip gaat u
als volgt te werk:
1. Maak het gedeelte waar de rubber strip opgeplakt schoon en vetvrij.
2. Verwijder de witte beschermlaag van de rubber strip.
3. Plaats de strip zoals met de pijl afgebeeld in Figuur 31.

Figuur 31: Monteren rubber strip
4. Druk de strip goed aan en plaats de camera op het gewenste object.

6.2

Trust SpaceC@m 350 Portable Software

Tijdens de installatie van de camera is het programma ‘Trust SpaceC@m 350 portable’ geïnstalleerd. Volg
onderstaande aanwijzingen op voor het gebruik van dit programma.
1.

Ga naar ‘Start - Programma’s - Trust - SpaceC@m 350 portable’ en klik op ‘Trust SpaceC@m 350
portable’. Figuur 32 verschijnt.
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Figuur 32: SpaceC@M 350 portable software
Omschrijving
File

Hier kunt u de bewerkte opnames opslaan

Devices

Selecteer het opname apparaat

Options

Stel hier de instellingen van de camera en geluidsopname in
zoal helderheid, contrast, kleur, audio formaat etc.

Capture

Maak hier foto of film opnames

Help

Voor meer informatie over het programma

Tabel 2: SpaceC@M 350 portable software
2.

Met dit programma kunt u foto’s maken en kleine filmpjes opnemen.

Klik op de Help functie voor meer informatie.

6.3

Ulead Photo Explorer 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 33 verschijnt.

Figuur 33: Photo Explorer hoofdscherm
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2. Ga naar File Æ TWAIN Aquire Æ Select Source. Figuur 34 verschijnt.

Figuur 34: camera selecteren
3. Selecteer de ‘Trust SpaceC@m 350 portable’ en klik op ‘Select’.
Nu de juiste camera geïnstalleerd is kunnen de foto’s uit het camera geheugen ingeladen worden.
4. Ga naar File Æ TWAIN Aquire Æ Aquire Now. Figuur 35 verschijnt.

Figuur 35: SpaceC@m 350 portable Software
Functie

Omschrijving

A

In dit scherm wordt het huidige camerabeeld weergegeven. Zie hoofdstuk 6.3.1 voor het
instellen van het beeld.

B

‘Snapshot’ button; maakt een snapshot van het beeld (A). Het gemaakte snapshot wordt
weergegeven in scherm (G) en wordt toegevoegd bij de ‘thumbnails’ (H). U kunt ook met de
knop op de camera een snapshot maken.

C

‘Transfer’ button; opent het snapshot die staat weergegeven in scherm (G) in de door u
geselecteerde beeldbewerkingprogramma.

D

‘Properties’ button; stel hier de camera instellingen in.

E

‘Format’ button; selecteer hier het bestandsformaat, waarmee het snapshot wordt
opgeslagen. U kunt kiezen tussen BMP en JPEG. Bij JPEG kunt u ook de compressie
instellen.

F

‘Exit’ button; sluit het programma af.

G

In dit scherm wordt het gemaakte snapshot weergegeven.

H

Hier worden ‘thumbnails’ (miniatuurvoorbeeld) van de gemaakte snapshots geplaatst. Klik
op de ‘thumbnails’ om het snapshot te bekijken in scherm (G).

Tabel 3: SpaceC@M 350 portable software
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6.3.1

Geavanceerde beeldinstellingen

Volg onderstaande aanwijzingen op voor het instellen van het camerabeeld.
Let op:
1.

Wijzig de instellingen alleen indien noodzakelijk. Verkeerd instellen kan problemen geven bij
andere applicaties (bijvoorbeeld: NetMeeting).

Klik op ‘Properties’ button D. Figuur 36 verschijnt.

Figuur 36: Camera instellingen
2.

Hier kunnen de camera instellingen zoals helderheid, contrast, scherpte etc. veranderd worden. Ook is
het mogelijk om het beeld in te zoomen en de beeldgrootte te bepalen.

3.

Klik op ‘Apply’ om de nieuwe instellingen op te slaan en klik op ‘OK’ om terug te gaan naar Figuur 35.

6.3.2

Een snapshot maken

Volg onderstaande aanwijzingen op voor het maken en bewerken van een snapshot.
1.

Klik op ‘Snapshot’ button (B) of op de camerabutton om een afbeelding vast te leggen. De afbeelding
wordt weergegeven in scherm (G) en als miniatuurvoorbeeld bij de ‘Thumbnails’ (H). Zie figuur 35.

2.

Er kunnen maximaal 10 ‘thumbnails’ worden geplaatst. Als u meer snapshots maakt, krijgt u de melding
om gemaakte beelden op te slaan of te verwijderen.

3.

Klik op ‘Transfer’ button C als u de geselecteerde afbeelding over wilt brengen naar het
beeldbewerkingsprogramma.

4.

U kunt nu de afbeelding bewerken en opslaan. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van het
beeldbewerkingprogramma.

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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6.4

Microsoft ® NetMeeting gebruiken

1. Zorg voor u NetMeeting opstart dat u een internet account geïnstalleerd heeft.

Figuur 37: NetMeeting opstarten
2. Start NetMeeting (Start -> Programs -> Accessories -> Internet Tools -> NetMeeting). Zie Figuur 37.
3. Er zullen twee schermen geopend worden, NetMeeting en uw inbel verbinding. Zie Figuur 38.

Figuur 38: Microsoft ® NetMeeting gebruiken
4. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op “Connect” (Verbinden) om een internet verbinding
te maken.
5. Zodra de verbinding met internet tot stand is gekomen, blijft alleen het NetMeeting scherm zichtbaar. Zie
Figuur 39.
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Figuur 39: Microsoft ® NetMeeting gebruiken
6. Nu dient er éénmalig een aantal instellingen gedaan te worden.
Ga naar Tools -> Options…. Figuur 40 verschijnt.

Figuur 40: Eénmalige instellingen Microsoft ® NetMeeting
7. Klik op het tabblad ‘Video’. Figuur 41 verschijnt
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Figuur 41: Eénmalige instellingen Microsoft ® NetMeeting
8. Om een gespiegeld beeld van uw camera te voorkomen, schakelt u de optie
‘Show mirror image in preview video window’ uit. Ook kunt u in dit scherm de beeldinstellingen
veranderen zoals grootte en kwaliteit. Klik op ‘OK’ om de nieuwe instellingen op te slaan en om terug te
keren naar het begin scherm van NetMeeting (Figuur 39). De éénmalige instellingen zijn nu gereed.
9. Klik op ‘View’ (Figuur 39) en selecteer de optie ‘My Video (New Window)’. Een extra schermpje (My
Video’ zal nu geopend worden. Zie Figuur 42.

Figuur 42: Microsoft ® NetMeeting gebruiken
10. Klik op de afspeelknop (
) om uw huidige videobeeld aan te zetten. Dit beeld wordt ook gezien door
de persoon met wie u straks een NetMeeting verbinding heeft.
11. U bent nu klaar voor het maken van een NetMeeting verbinding. Klik op het telefoonboek van Figuur 39.
Figuur 43 verschijnt.

NL

Figuur 43: Microsoft ® NetMeeting gebruiken
12. Type in de adres balk een “ils servernaam” in. (Bijvoorbeeld: ils.worldonline.nl) en klik op Enter knop.
Figuur 44 verschijnt.
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Figuur 44: Microsoft ® NetMeeting gebruiken
13. Dubbelklik op een persoon uit de lijst en een NetMeeting verbinding wordt tot stand gebracht.
Het kan gebeuren dat iemand geen verbinding met u wil omdat deze persoon misschien met een ander
persoon aan het communiceren is. Selecteer dan iemand anders uit de lijst.
Overige adressen ils servers kunt u opzoeken via internet.
Voor meer informatie of eventuele problemen klikt u op ‘Help’ in Figuur 39. Hierin staan alle functies van
NetMeeting beschreven.

6.5

WebCam & Internet

De Trust SPACEC@M 350 PORTABLE 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. Problemen oplossen
Probleem

Oorzaak

Mogelijke oplossing

Windows vindt
geen nieuwe
apparatuur na het
aansluiten van de
camera.

USB-poort van de computer
werkt niet.

Verwijder de USB-poort uit apparaatbeheer
en installeer deze opnieuw.

USB-poort heeft een IRQ
Computer loopt
vast bij het gebruik gedeeld met een ander
apparaat.
via USB.

Haal kaarten uit computer of deel opnieuw
in. Raadpleeg hiervoor uw Windows en/of
PC handleiding.

Camera is niet aangesloten op
de USB-poort.

Sluit de camera aan op een USB-poort.

Camera aangesloten op een
niet-gevoede USB-HUB.

Sluit de camera aan op een gevoede USBHUB of op een USB-poort van de computer.

Camera aangesloten op een
Trust SpaceC@m
350 portable is met niet-gevoede USB-HUB.
een uitroepteken ‘!’
gemarkeerd in
‘Apparaatbeheer’.

Sluit de camera aan op een gevoede USBHUB of op een USB-poort van de computer.

Foutmelding:
‘Capture device
was not detected’.

Kan geen foto
maken met de
snapshot button.

Programma ‘Trust SpaceC@m
350 portable’ is niet gestart.

Camera geeft geen
beeld in applicatie.

Er is een andere applicatie
Sluit eerst de andere applicatie af, voordat u
geopend dat gebruik maakt van het testprogramma opstart.
het camerabeeld.
Camera is niet goed
aangesloten op de USB poort.

Start het programma ‘Trust SpaceC@m 350
portable’.

Sluit de camera goed aan op de USB poort.

SPACEC@M 350
PORTABLE werkt
niet in combinatie
met TV / capture
card.

Conflict tussen camera en TV
kaart.

Ga als volgt te werk:

Probleem staat
hier niet bij.

Laatste update van FAQ op
internet beschikbaar.

Ga naar www.TRUST.com/12540 voor FAQ
en andere productinformatie.

1) Verwijder de TV Capture card
2) Installeer SPACEC@M 350 PORTABLE
3) Installeer de TV Capture card

Tabel 4: 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.
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: 12540.
• Hardware gegevens.
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• Een goede omschrijving wat er precies niet werkt.
• Een goede omschrijving wanneer het probleem precies optreedt.
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8. Specificaties
Sensor type:

CMOS

Beeldsensor

1/3”

Focus:

Handmatige focus

Pixel resolutie:

300K (640x480)

Kleurdiepte:

24 bit (16.7 miljoen kleuren)

Afstand:

5 cm tot oneindig

Belichting:

1/60 – 1/25.000 sec

Minimale verlichting:

50 Lux

Doorvoersnelheid:

60 fps bij beeldformaat 160 x 120
30 fps bij beeldformaat 320 x 240
15 fps bij beeldformaat 640 x 480

TWAIN interface:

Ja

Aansluiting:

USB 1.0

Spanning:

Via USB poort

Afmetingen (HxBxD):

70 x 70 x 65

Gewicht camera:

100 gram

Tabel 5: technische specificaties
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9. Trust Customer Care Centers

www.trust.com

Residents in the UK and Ireland should contact:
UK Office
From

Phone +44-(0)0845-6090036
Fax
+44-(0)1376-514633
I residenti in Italia possono contattare:
Ufficio italiano
Orario:
Telefono
+39-051-6635947
9:00 - 13:00 /
Fax
+39-051-6635843
14:00 -18:00
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter :
De
Bureau français
9:00 à 17:00
Téléphone
+33-(0)825-083080
Fax
+33-(0)1-48630261
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:
Erreichbar:
Deutsche Geschäftsstelle
9:00 - 17:00
Telefon 0800-00TRUST (0800-0087878)
Fax
+44-(0)2821-58873
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
De las
Oficina española
9:00 a las 17:00 horas
Teléfono
+34-(0)902-160937
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Van
Kantoor Nederland
9:00 - 17:00 uur
Telefoon
0800-BELTRUST (0800-23587878)
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
From:
Phone +31-(0)78-6549999
9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
8:00 - 16:00
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