TV-1700 PCTV TUNER & VIDEO-EDITOR
Installatie Stuurprogramma
Zet PC aan
1
A. Sluit de USB kabel aan op de movie editor
2
B. Sluit de geluidskabel aan op de movie editor
A. Sluit de USB kabel aan op de computer
3
B. Sluit de ‘Audio Out’ aan op de ‘Line In’ van de computer.
Dit scherm verschijnt alleen in Windows XP Service Pack 2
4
Selecteer ‘Nee, deze keer niet’ en klik “Volgende”
Plaats Trust installatie CD-ROM.
5
Wanneer het installatiescherm verschijnt, sluit u deze af
6
A. Selecteer ‘Installeer de software automatisch (Aanbevolen)’
7
B. Klik “Volgende”
8
Klik “Toch doorgaan” als dit scherm eventueel verschijnt en volg de installatie procedure
Klik: “Finish”
9
Klik ‘Ja’ wanneer gevraagd wordt de computer opnieuw op te starten
10
Installatie Software
Ga naar: Start -> Uitvoeren en type in: D:\SETUP.EXE ( waarbij D uw CD-ROM speler is) en klik
11
“OK”
Klik: “Installeer Software”
12
13
Klik “USB2 TV/MOVIE CAPTURE”
Klik “Volgende” en de installatie wordt automatisch uitgevoerd
14
Installatie wordt automatisch voltooid
15
Installatie DirectX 9.0
Klik: “DirectX 9.0”
16
Selecteer ‘I accept the agreement’, klik “Next” (Volgende) en volg de aanwijzingen op het scherm.
17
18
Klik “Finish”
Installatie ’WinProducer 3.0’
19
20

Herhaal stap 11 + 12 om het Trust installatiescherm te openen
Klik “WinProducer 3.0”
Klik “Next” (Volgende)

21

Vul nu uw Naam, bedrijfsnaam en serienummer (deze kan gevonden worden op het CD-ROM
hoesje) in, klik op “Next” (volgende) en volg de aanwijzingen op het scherm.

22

Klik op “Finish”

Aansluiten
Sluit de antennekabel en andere audiovisuele apparatuur aan.
23
24
Er bestaan nu 3 mogelijkheden om videobeelden op te nemen en te bewerken:
1
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1. Vanaf de Antenne(kabel) -> 25a
2. via composite
-> 25b
3. via S-Video in
-> 25c
Dubbelklik op het Software icoon op het bureaublad
25a

A. Kies het land waar u bent
D. Klik ‘OK’
G. Klik ‘OK’
B Kies ‘Cable CATV’ / ‘Air Antenna’ E. Klik “TV” knop
C. Kies ‘Tuner’
F. Klik “Scan” knop

25
b

A. Kies het land waar u bent
B Kies ‘Composite’

C. Kies ‘Tuner’
D. Klik “OK”

25c

A. Kies het land waar u bent
B Kies ‘SVIDEO’

C. Kies ‘Tuner’
D. Klik “OK”

26

U kunt nu TV beelden / Video opnemen om deze vervolgens te gaan bewerken.

27

Plaats de batterijen zoals aangegeven.
Voor informatie over de knoppen van de afstandsbediening gaat u naar: Start -> Programma’s -> TRUST ->
USB2 DIGITAL PCTV AND MOVIE EDITOR -> Gebruikershandleiding; raadpleeg onderdeel D-6.

•

Gebruik
Voor het gebruik van de “TRUST USB2 DIGITAL PCTV AND MOVIE EDITOR” verwijzen wij u naar:
Start -> Programma’s -> TRUST -> USB2 DIGITAL PCTV AND MOVIE EDITOR ->
Gebruikershandleiding;
Voor het gebruik van van WinProducer verwijzen wij u naar de HELP functie in het programma

•
•

Energie
Laad de bijgeleverde batterijen niet op en werp de batterijen niet in het vuur.
Neem bij het weggooien van batterijen de richtlijnen van uw plaatselijke overheid in acht.

•

Problemen oplossen
Lees de handleiding op de CD-ROM voor een uitgebreide uitleg over de programma’s en eventuele
probleemoplossingen.
Kijk op www.trust.com/13897 (EU versie) of www.trust.com/13908 (UK versie) voor de meest actuele
FAQ, stuurprogramma’s en handleidingen.

•
•

Veiligheidsinstructies
Open of repareer het product niet.
Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving en reinig met een droge doek.
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• Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende
Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op
www.trust.com/13897/ce / www.trust.com/13908/ce
Garantie & copyright
• Dit product heeft een twee-jarige producent garantie die ingaat vanaf de aankoopdatum. Voor meer
informatie kijk op www.trust.com/warranty
• Het is verboden zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of een deel
daarvan te reproduceren.
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