VI-3100 USB2 Audio-Video Editor
Informação sobre o produto
Adaptador
A: Vídeo C: USB
B: SVHS D: Indicador – acende quando ligado a uma porta USB.
Instalar o Video Editor
Ligue o computador e ligue o Video Editor à porta USB livre. Se necessário, use um cabo de
prolongamento USB.
1
Windows 98 SE/Windows ME/Windows 2000/Windows XP SP1
3.
Insira o CD-ROM de instalação da Trust na unidade de CD-ROM.
2
Feche a janela do Trust Software Installer.
3
4

5
6
7

Esta janela apenas aparece no Windows XP SP2.
A: Seleccione “Não, agora não”.
B: Clique em “Seguinte”.
A: Seleccione “Install the software automatically (Recommended)” (Instalar automaticamente o
software (Recomendado)).
B: Clique em “Seguinte”.
Clique em “Continue Anyway” (Continuar mesmo assim) e siga as instruções no ecrã.
Clique em “Finish” (Terminar).

Instalar o software
Clique em “Start -> Run…” (Iniciar -> Executar) e introduza “D:\Setup.exe”, onde “D” é a letra usada
8
para especificar a unidade com o CD-ROM.
Clique em “Install Software” (Instalar software).
9
10 Clique em “USB2 AV CAPTURE”.
11 Clique em “Next” (Seguinte) e siga as instruções no ecrã.
Instalar o DivX 5.1 codec
12 Clique em “DivX CODEC 5.1”.
13 Clique em “Next” (Seguinte) e siga as instruções no ecrã.
14 Clique em “Close” (Fechar).
Instalar DirectX
15 Clique em “DirectX 9.0”.
A: Seleccione “I accept the agreement” (Aceito o acordo).
16
B: Clique em “Next” (Seguinte) e siga as instruções no ecrã.
17 Clique em “Finish” (Terminar).
Instalar Ulead VideoStudio
18 Repita os passos 8 e 9 e clique em “Ulead Video Studio 6SE DVD”.
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A: Seleccione o idioma pretendido.
19
B: Clique em “OK”.
20 Clique em “Next” (Seguinte) e siga as instruções no ecrã.
A: Introduza o seu nome.
21 B: Introduza o número de série (está indicado na capa do CD-ROM).
C: Clique em “Next” (Seguinte) e siga as instruções no ecrã.
A: Seleccione o seu o país.
22
B: Clique em “Next” (seguinte) e depois em “OK”.
A: Desmarque todas as opções.
23
B: Clique em “Seguinte”.
24 Clique em “Finish” (Terminar).
Ligação
Ligue o cabo Composite entre o Video Editor e o seu dispositivo (VCR ou câmara).
25 OU
Ligue um cabo S-Video (não fornecido) entre o Video Editor e o seu dispositivo (VCR ou câmara).
Ligue a ficha mini jack de 3,5 mm na placa de som Line In ou MIC e ficha cinch vermelha e a ficha
26
cinch branca no seu dispositivo.
Ficheiros de gravação/reprodução num computador (MPEG-4)
Faça duplo clique no ícone USB2 AUDIO VIDEO EDITOR.
27

Saída Composta -> 28A.
Saída S-Video -> 28B.
A: Seleccione “Composite”.
28A
B: Clique em “OK”.
28B A: Seleccione “SVideo”.
B: Clique em “OK”.
a
b
c

29

d

e
f
g

Botão de alterar definições de gravação.
Botão de selecção de S-Video ou Composite.
Copie a imagem para a área de transferência (a imagem
pode então ser colada num programa de processamento de
texto ou num programa de edição de imagem).
Tira um “snapshot” da imagem de vídeo. A imagem será
guardada no seguinte local:
..\program files\trust usb2 Audio Video Editor
Application\xxxx.bmp.
Iniciar/Parar gravação
.
Botão de pausa.
Botão Reproduzir. Reproduz as imagens registadas.
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Ligar/Desligar som
h

30

Para uma explicação das outras funções do programa, vá para:
Iniciar -> Programas -> TRUST -> USB2 AUDIO VIDEO EDITOR APPLICATION -> User’s Guide.

Fazer gravações com Ulead VideoStudio
Faça duplo clique no ícone “Ulead VideoStudio”.
A janela de registo será visualizada da primeira vez que o programa é utilizado.
31
Seleccione “Don’t show again” (Não mostrar novamente) e clique em “Register later” (Registar mais
tarde).
32 Clique em “New Project” (Novo projecto).
A: Especifique um local onde os ficheiros de vídeo serão guardados.
B: Seleccione o formato de vídeo a ser utilizado.
C: Clique em “OK”.
34 Clique em “Options -> Capture Properties”.
35 Seleccione “Video Capture Filter” e clique em “Properties”.
A: Clique em “Image”.
B: Seleccione “PAL” ou “NTSC”.
36
C: Seleccione “Composite Video” (a) ou “S-Video” (b).
D: Clique em “OK”.
A: Clique em “OK”.
Defina o dispositivo de fonte (camera, VCR, etc.) para o modo de reprodução.
37 B: Clique em “Capture Video” para iniciar a gravação. Clique novamente em “Capture Video” para
parar a gravação.
C: Use os botões para reproduzir o vídeo.
Para mais explicações acerca de como utilizar VideoStudio:
Iniciar -> Programas -> Ulead VideoStudio6 -> Readme.
33

Resolução de problemas
3
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•
A gravação não tem qualquer som:
Certifique-se de que o cabo de áudio foi correctamente ligado a Line In ou a Mic no PC.
Certifique-se de que a ligação Line In ou Mic foi seleccionada nas definições de gravação de
áudio do Windows.
•
Não há imagem.
Verifique se foi seleccionada a fonte de vídeo correcta (PAL ou NTSC/S-Video ou
Composite).
•
O áudio e o vídeo não estão sincronizados:
O resultado depende do sistema do computador. As imagens de vídeo demoram mais
tempo a processar antes delas poderem ser vistas, enquanto o som pode ser ouvido
imediatamente.
•
Para as FAQs, controladores e manuais de instruções mais actualizados, vá para
www.trust.com/13991 .
•
Visite o site www.trust.com/customercare/help/usb para os problemas relacionados com o
USB.
•
Vá para http://www.ulead.com/ para mais informações acerca do Ulead VideoStudio.
Para as FAQs, controladores e manuais de instruções mais actualizados, vá para www.trust.com/13991 .
Instruções de segurança
•
Nunca abra nem repare você próprio este aparelho.
•
Certifique-se de que nada é colocado em cima do cabo de alimentação. Não utilize este
dispositivo num local onde o cabo possa ficar gasto ou danificado devido à passagem de
pessoas por cima dele.
•

Este dispositivo está em conformidade com todas as exigências essenciais e outras
condições relevantes das directivas europeias em vigor. A Declaração de Conformidade
(DoC) está disponível em www.trust.com/13991/ce.

•

Se possível, quando se desfizer do dispositivo entregue-o num centro de reciclagem. Não
deite o dispositivo fora juntamente com o lixo doméstico.

Garantia e direitos de autor
•
Este produto tem uma garantia do fabricante de dois anos que é válida a partir da data de
aquisição. Para mais informações, vá para www.trust.com/warranty.
•
É proibido reproduzir qualquer parte deste manual de instruções sem a autorização da Trust
International B.V.
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