DB-1180 Binocular DigiCam
Informação sobre o produto

A: Anel da lente
B: Lente binocular
C: Visor LCD

D: Lente da câmara digital
E: Botão "SET" (definir) (exposição)
F: Ligação USB

G: Botão de modo
H: Roda de focagem
I : Lente binocular

Instruções de uso do binóculo

1

Altere a posição da lente até que seja visível uma
única imagem em ambos os olhos.

2

Feche o olho direito, rode a roda de focagem até
que a imagem seja focada para o seu olho
esquerdo.

3

Feche o olho esquerdo, rode o anel da lente até que
a imagem seja focada para o seu olho direito.

Não são necessárias pilhas para utilizar os binóculos.
Pode dobrar as partes de borracha da lente se usar óculos.
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DB-1180 Binocular DigiCam
Instruções de uso da câmara digital

A

Abra a tampa das pilhas

B

Introduza as pilhas

1
A

B

Prima e mantenha premido o botão “Mode” (modo)
até que “ON” (ligado) apareça

2

Alterar definições:

3

2

A

Prima o botão “Mode” (modo) para as várias
opções

B

Prima o botão “Set” (definir) para activar a opção

DB-1180 Binocular DigiCam
Disparador automático
3 fotografias seguidas
Baixa resolução (640x480, máx. 135 fotografias)
Sem ícone de alta resolução (1280x1008, máx. 30
fotografias)
Modo de vídeo
Sem ícone, modo de fotografia

4

Nível da bateria
Frequência de 50 Hz: Europa
Eliminar a última fotografia/vídeo
Eliminar todas as fotografias/vídeos.

5

Modo de fotografia:

Prima o botão “Set” (definir)
para tirar fotografias

Modo de vídeo:

mantenha o botão “Set”
(definir) premido para gravar
vídeo para parar a gravação:
liberte o botão “set” (definir)

Desligar:

6

Prima e mantenha premido o botão “mode” (modo)
até que “OFF” (desligado) apareça

Quando a memória estiver cheia, a palavra “FUL” (cheio) aparece e as fotografias/vídeos devem ser
eliminadas/eliminados antes que novas fotografias/vídeos possam ser tiradas/gravados.
A câmara desliga-se automaticamente depois de aproximadamente 65 segundos.
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DB-1180 Binocular DigiCam
Instalar o controlador/software

1

2

Siga os passos do procedimento de instalação
desde o início até ao fim

4

DB-1180 Binocular DigiCam

Trust Photo Upload Software
Programa para colocar as fotografias no Trust
PhotoSite. (www.trustphotosite.com)

3

Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic
Programa para adquirir, visualizar, ordenar,
modificar e imprimir fotografias.

PT

4

Siga os passos do procedimento de instalação
desde o início até ao fim

Siga os passos do procedimento de instalação
desde o início até ao fim

5
O número de série está impresso na capa do
CD-ROM (sensível a maiúsculas)
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DB-1180 Binocular DigiCam
Guardar fotografias/vídeos no PC

1

Ligue o cabo USB para PC
Ligue o cabo USB para Binocam

Primeiro instale o controlador/software!

Inicie o Photo Explorer 8.0 SE Basic

2

Faça clique em Iniciar – Programas - Ulead Photo
Explorer 8.0 SE Basic – Ulead Photo Explorer 8.0
SE Basic
File -TWAIN Acquire - Select source
Seleccione “Trust DB-1180 Binocular Digicam”

3

6

DB-1180 Binocular DigiCam

4

File -TWAIN Acquire - Acquire now
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5

Faça clique em “Download Images”

Faça clique em “Get Dsc”
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DB-1180 Binocular DigiCam

A. Faça clique na imagem
B. Faça clique em “Preferences” para alterar as
definições
C. Faça clique em “Save Images” para a
fotografia/vídeo

6

Consulte também o manual no CD.
Tecla de acesso rápido para AMCap / Photo
Explorer / VideoCap: ligue Binocam para PC e
prima o botão “Set” (definir)

Manual de utilização

1
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DB-1180 Binocular DigiCam

Faça clique na sua escolha de manual

2

Nota
Pilhas
PT
Se as pilhas estiverem quase vazias, a câmara desliga-se automaticamente. Para evitar perder as suas
fotografia/vídeos, guarde-as/guarde-os imediatamente para o PC.
A câmara recebe alimentação mesmo quando está desligada. Dica: retire as pilhas da câmara quando a
câmara não estiver a ser utilizada (primeiro guarde as fotografias/vídeos no PC) e use pilhas Ni-MH
recarregáveis (www.trust.com/battery-chargers)
Para as FAQs, controladores e manuais mais actualizados, vá para www.trust.com/14243.
Instruções de segurança
• Nunca olhe directamente para o sol com os binóculos, isto pode provocar lesões nos seus olhos!
• Não abra nem repare você próprio o aparelho.
• Este produto 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/14243/ce.
Garantia e direitos de autor
• Este produto tem uma garantia do fabricante de dois anos que começa a contar a partir da data de
aquisição. Para mais informações, faça clique em www.trust.com/warranty
• Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida sem a autorização da Trust International B.V.

9

