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Satın aldığınız için teşekkürler. En iyi garanti ve hizmet desteğinden yararlanabilmek için,
ürününüzü Internet sitemizde www.trust.com/register adresinde kaydettiriniz. Ürününüz ve diğer
Trust ürünleri ile ilgili gelişmeler hakkında da otomatik olarak bilgilendirileceksiniz.
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Giriş

Bu talimat kılavuzu TRUST 320 SPACEC@M kullanıcıları içindir. Bu fotoğraf
makinesini video klip kaydı yapmak, fotoğraf çekmek (enstantane/şipşak) veya
Internet üzerinde video konferans yapmak için kullanabilirsiniz.
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Güvenlik

Kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun:
- TRUST 320 SPACEC@M herhangi bir özel bakım gerektirmemektedir. Kamerayı
temizlemek için hafif nemli ve yumuşak bir bez kullanın.
- Kamerayı temizlemek için beyaz ispirto gibi aşındırıcı maddeler kullanmayın. Bu
gibi maddeler aygıta zarar verebilir.
- Kamerayı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Kablonun üzerinde herhangi bir nesne bulunmamasına dikkat edin. Kamerayı,
yaya trafiği neticesinde kablosunun ezileceği, aşınacağı veya zarar görebileceği
yerlerde kullanmayın.
- Kamerayı kendiniz onarmaya kalkmayın.
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Onay

- Bu aygıt yürürlükteki Avrupa yönergelerinde belirtilen gereksinimleri karşılamakta
ve diğer koşulları yerine getirmektedir. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini
www.trust.com/13178/ce adresinde bulabilirsiniz.
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İşlevler

Kamera işlevleri (bakınız şekil 1):
İşlev

Açıklama

1

Odaklama bileziği

Görüntüye odaklama yapmak için kullanılır.

2

Mercek

Görüntüyü kaydeder.

3

LED göstergesi

Kameranın açık olduğunu gösterir.

4

Enstantane/şipşak
düğmesi

Resim çekmek için kullanılır.

Tablo 1 Kamera işlevleri
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Kurulum
Web kamerası

Hızlı Kurulum Kılavuzunda 1 ile 3 arasındaki adımlara bakın.

5.2

Photo Impression 3.0

Photo Impression bir fotoğraf düzenleme programıdır. Photo Impression’ı kullanarak
fotoğraflarınızı düzenleyebilir, geliştirebilir ve değiştirebilirsiniz.
1

TRUST 320 SPACEC@M
Kurulum
1.

Trust Installation CD-ROM’unu CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

2.

Trust Installer programı otomatik olarak başlatılır. Otomatik olarak
başlatılmazsa, Windows masaüstünde ‘Bilgisayarım’ simgesini çift tıklayın,
CD-ROM sürücüsünü açın ve CD-ROM üzerindeki ‘setup.exe’ dosyasını çift
tıklayarak Trust Installer programını başlatın.

3.

Menüden ‘Install Software’ (‘Yazılım Kur’) seçeneğini seçin.

4.

‘Photo Impression 3.0’ seçeneğini seçin.

5.

Ekrandaki talimatları izleyin.

6.

Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra ‘Finish’ (‘Son’) seçeneğini tıklayarak
kurulumu tamamlayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

5.3

Video Impression 1.6

Video Impression kolay kullanılabilen bir video düzenleme programıdır. Bu programı
kullanarak video kliplerinizi ve fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.
Kurulum
1.

Bölüm 5.2’de 1 ile 3 arasındaki maddeleri izleyin.

2.

‘Video Impression 1.6’ seçeneğini seçin.

3.

Bölüm 5.2’de madde 5 ve 6’yı izleyin.
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Web kamerasının kullanımı

İpucu:

Photo Impression veya Video Impression hakkında daha fazla bilgi için
programların penceresinde sağ köşedeki soru işareti simgesini tıklayın.

6.1

Video Impression kullanılarak video klip kaydedilmesi

Hızlı Kurulum Kılavuzunda adım 11’e bakın.

6.2

Photo Impression kullanılarak enstantane/şipşak
çekilmesi

Hızlı Kurulum Kılavuzunda adım 12’e bakın.

6.3

Messenger ile Video Konferansı Yapılması

Not:

Video konferansı yapabilmeniz için hem sizin hem de diğer katılımcının
Internet’e bağlanmış olması ve Windows Messenger veya MSN
Messenger kullanması gereklidir. Diğer tüm işlevleri kullanabilmeleri için
her iki katılımcının da aynı Messenger sürümünü kullanması gereklidir.
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TRUST 320 SPACEC@M

6.3.1

Windows Messenger

Microsoft Windows’un en yeni sürümlerinde Windows Messenger Windows Başlat
menüsünde bulunmaktadır. Kullandığınız Windows sürümünde Windows Messenger
yoksa şu Microsoft Internet sitesinden yükleyebilirsiniz: www.microsoft.com.
Hızlı Kurulum Kılavuzunda adım 5 ve 6’ya bakın.
Not:

6.3.2

Router (yönlendirici) veya firewall (güvenlik duvarı yazılımı)
kullanıyorsanız, Universal Plug ‘n’ Play (UPnP) işlevi etkinleştirilmelidir.
Bu işlev etkinleştirilmezse, web kamerası ve ses işlevi gibi bazı işlevler
Windows Messenger’da çalışmaz. Daha fazla bilgi için Windows
Messenger Help (Yardım) işlevine bakın. UPnP işlevinin nasıl
etkinleştirileceği hakkında bilgi için router veya firewall ile birlikte verilen
talimat kılavuzuna bakın.

MSN Messenger

Hızlı Kurulum Kılavuzunda 7 ile 9 arasındaki adımlara bakın.

6.3.3

Yahoo Messenger

Hızlı Kurulum Kılavuzunda adım 10’e bakın.
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Sorun Giderme
Yöntem

1.
2.

7.1

Aşağıda verilen çözümleri okuyun.
Sıkça Sorulan Sorular bölümündeki güncelleştirmeleri, yeni
sürücüleri ve kullanma kılavuzlarını (www.trust.com/13178)
Internet adresinde tâkip edin.

!

Eski sürücülerin ve aygıtların kaldırılması

Kurulum sırasında karşılaşılan hataların çoğu benzer, eski aygıtlara ait sürücülerin
mevcudiyetinden kaynaklamaktadır. Bunun için en iyi çözüm, yeni sürücünüzü
yüklemeden önce eski aygıtlara ait tüm sürücüleri kaldırmaktır. Sadece eski ve
kullanılmayan (benzer) aygıtlarla ilgili sürücüleri kaldırdığınızdan emin olun.
1.
‘Başlat – Ayarlar – Denetim Masası’ seçeneklerini tıkladıktan sonra ‘Program
Ekle/Kaldır’ simgesini çift tıklayın.
2.
Benzer ve eski aygıtlarınıza aiti tüm programları bulun ve ‘Ekle/Kaldır’
düğmesini tıklayarak tümünü silin.
3.
Bilgisayarı yeniden başlatın.

7.2
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Kurulum sonrası denetimi

Sürücüyü kurduktan sonra, aşağıdaki bileşenler bilgisayarınıza yüklenir ve
işaretlenebilir.
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TRUST 320 SPACEC@M
‘Başlat – Ayarlar – Denetim Masası’. ‘Sistem’ simgesini çift tıklayın ve ‘Aygıt
Yöneticisi’ sekmesini seçin.
- Görüntüleme aygıtları – 320 SPACEC@M
- Ses aygıtları – USB kamera
‘Başlat – Ayarlar – Denetim Masası’ seçeneğini tıklayın ve ‘Program Ekle/Kaldır’
simgesini çift tıklayın.
-320 SPACEC@M
Başlat – Programlar – 320 SPACEC@M
- Uninstall 320 SPACEC@M (320 SPACEC@M kurulumunu kaldır)
Not:

Internet ortamında kullanıma açılan yeni sürücülerin kullanılması
farklılıklara neden olabilir.

Not:

Denetim Masası klasörü farklı işletim sistemlerinde farklı adlarla anılabilir
ve farklı konumlarda olabilir.

7.3

Sürücünün kaldırılması

Web kamerasının sürücüsünü bilgisayarınızdan kaldırmak için aşağıdaki işlemleri
gerçekleştirin.
1.
2.
3.
4.
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Web kamerasını bilgisayarınızdan sökün.
‘Başlat – Ayarlar – Denetim Masası’ öğelerini tıklayın. (Windows XP’de:
‘Başlat – Denetim Masası’.)
‘Program Ekle/Kaldır’ simgesini çift tıklayın.
“320 SPACEC@M öğesini seçin.

Sorun

Neden

Olası çözüm

Windows web
kamerası
bağlandıktan
sonra yeni bir
aygıtı tanımıyor.

Bilgisayarın USB
bağlantı noktası
çalışmıyor.

Farklı bir USB bağlantı noktası
deneyin veya aygıtı farklı bir
bilgisayara bağlayın.

Web kamerası USB
bağlantı noktasına
bağlı değil.

Web kamerasını bir USB bağlantı
noktasına bağlayın (Hızlı Kurulum
Kılavuzuna bakın).

Web kamerası güç
besleme kaynağı
olmayan bir USB hub
bileşenine bağlanmış.

Web kamerasını güç besleme
kaynağına sahip olan bir USB hub
bileşenine veya bilgisayarınızın
USB bağlantı noktasına bağlayın.

USB bağlantı
noktası
kullanılırken
bilgisayar
sıkışıyor.

USB bağlantı noktası
başka bir aygıtla IRQ
paylaşıyor.

Bilgisayarınızın USB ayarlarını
kontrol edin.

‘Yakalanacak aygıt
bulunamadı’ hata
mesajı
görüntüleniyor.

Web kamerası USB
bağlantı noktasına
bağlı değil.

Web kamerasını bir USB bağlantı
noktasına bağlayın.

Web kamerası güç
besleme kaynağı
olmayan bir USB hub
bileşenine bağlanmış.

Web kamerasını güç besleme
kaynağına sahip olan bir USB hub
bileşenine veya bilgisayarınızın
USB bağlantı noktasına bağlayın.

Sürücü kurulmamış.

Sürücüyü yükleyin.

TRUST 320 SPACEC@M
Sorun

Neden

Olası çözüm

Aygıt
Yöneticisi’nde
TRUST 320
SPACEC@M
öğesinin yanında
ünlem işareti (!)
var.

Web kamerası güç
besleme kaynağı
olmayan bir USB hub
bileşenine bağlanmış.

Web kamerasını güç besleme
kaynağına sahip olan bir USB hub
bileşenine veya bilgisayarınızın
USB bağlantı noktasına bağlayın.

Sorun burada
belirtilmemiş.

Güncellenmiş FAQs
(Sıkça Sorulan
Sorular) bölümü
Internet’te mevcut.

Sıkça Sorulanlar ve diğer ürün
bilgisi için www.trust.com/13178
Internet adresini ziyaret edin.

Bir USB sorunu var.

- www.trust.com adresine gidin.
- BİLGİSAYAR ÜRÜNLERİ’ni
seçin.
- MÜŞTERİ HİZMETLERİ’ni seçin.
- USB öğesini tıklayarak SORUN
GİDERİCİLER’e ulaşın

Bu çözümleri denedikten sonra sorun hâlâ devam ediyorsa, lütfen, Trust Customer
Care Centers birimlerinden biriyle temasa geçin. Bu kullanma kılavuzunun arkasında
daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Lütfen aşağıdaki bilgileri iletin:
•
Ürün numarası İlgili model 13178.
•
Sorunun tam bir açıklaması.
•
Sorunun tam olarak ne zaman meydana geldiği konusunda net açıklama.
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Garanti koşulları

- Ürünlerimiz, satın alındıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle imalatçı garantisi
kapsamındadır.
- Sorun oluşması durumunda, sorunla ilgili net açıklamayı, faturayı ve tüm
aksesuarları ekleyerek ürünü bayinize iade edin.
- Garanti süresince, stoklarda mevcutsa, tarafınıza benzer bir ürün gönderilecektir.
Aynı model ürün mevcut değilse, ürününüz onarılacaktır.
- Kullanma kılavuzu, yazılım ve diğer bileşenler gibi eksik bileşenler için lütfen
yardım birimimize başvurun.
- Ürün açılmışsa, mekanik arıza varsa, ürün yanlış kullanılmışsa, ürün üzerinde
değişiklik yapılmışsa, ürün yetkisiz üçüncü şahıslarca onarılmışsa, kullanıcı ihmali
söz konusuysa veya ürün özgün kullanım amaçları haricinde bir maksatla
kullanılmışsa, garanti geçerli değildir.
- Garanti kapsamında bulunmayan hususlar:
• Yangın, sel, deprem, savaş, vandallık veya hırsızlık gibi kaza veya doğal
felaketlerden kaynaklanan zarar/ziyan.
• Minimum sistem gereksinimlerinde belirtilmeyen diğer donanım veya yazılım ile
uyumsuzluk.
• (Varsa) pil ve sigorta gibi aksesuarlar.
- Üretici kuruluş, gelir kaybı veya sair ticarî zarar dahil olmak üzere, bu ürünün
kullanılmasından kaynaklanan arızî mahiyetteki veya sonuç olarak ortaya çıkan
hiçbir zarar/ziyandan sorumlu değildir..

Telif hakkı açıklaması
Bu talimat kılavuzu Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen
veya tamamen çoğaltılamaz.
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SERVICE CENTRE

24 HOURS free service: www.trust.com
Residents in the UK and Ireland should contact:
UK Office
Mon - Fri
Phone
+44-(0)845-6090036
From 8:00 - 16:00
Fax
+31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:
lun - ven
Ufficio italiano
9:00 – 17:00
Telefono
+39-(0)51-6635947
Fax
+31-(0)78-6543299
Les habitants de la France et de l’Afrique du Nord peuvent contacter :
Bureau français
Lundi-vendredi
Téléphone
+33-(0)825-083080
De 9:00 à 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:
Deutsche Geschäftsstelle
Mo – Fr
Telefon
+49-(0)2821-58835
9:00 - 17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:
Oficina española
lun – viernes
De las 9:00 a las 17:00
Teléfono
+34-(0)902-160937
horas
Fax
+31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:
Biuro w Polska
Pon do pią
Tel
+48-(0)22-8739812
w godz 09:00-17:00
Fax
+31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:
Kantoor Nederland
ma – vr
Tel
+31 (0)78-6543387
9:00 - 17:00 uur
Fax
+31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays
Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen
Mon - Fri
From 9:00 - 17:00

European Head Office
Phone
+31-(0)78-6549999
Fax
+31-(0)78-6543299

