DB-1180 Binocular DigiCam
Ürün bilgileri

A: Mercek yüzüğü
B: Dürbün mercekleri
C: LCD ekran

D: Dijital kamera mercekleri
E: 'Set' düğmesi (pozlandırma)
F: USB bağlantısı

G: Mod düğmesi
H: Odak ruleti
I: Dürbün mercekleri

Dürbün kullanma talimatları

1

Tek bir görüntü her iki gözle görülünceye değin
mercek konumunu değiştirin

2

Sağ gözünüzü kapatın; görüntü sol gözünüz için
odaklanıncaya değin odak ruletini döndürün

3

Sol gözünüzü kapatın; görüntü sağ gözünüz için
odaklanıncaya değin odak ruletini döndürün

Dürbün kullanırken pile gerek yoktur.
Gözlük takıyorsanız, lastik göz yuvasını katlayabilirsiniz.
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DB-1180 Binocular DigiCam
Dijital kamera kullanma talimatları

A

Pil yuvası kapağını açın

B

Pilleri yerleştirin

1
A

B

'ON' (AÇIK) işareti görününceye değin ‘Mode’
düğmesini basılı tutun

2

Ayarların değiştirilmesi:
A Muhtelif seçenekler için ‘Mode’ düğmesine basın

3

B Seçeneği etkinleştirmek için 'Set' düğmesine
basın

2

DB-1180 Binocular DigiCam
Zamanlayıcı
Ardışık 3 fotoğraf
Düşük çözünürlük (640x480, maks. 135 fotoğraf)
Yüksek çözünürlük simgesi yok (1280x1008, maks.
30 fotoğraf)
Video modu
Fotoğraf modu simgesi yok

4

Pil seviyesi
50 Hz frekans: Avrupa
Son fotoğrafı/videoyu siler
Tüm fotoğrafları/videoları siler.

Fotoğraf modu: fotoğraf çekmek için 'Set'
düğmesine basın

5

Video modu: video kaydetmek için ‘Set’ düğmesini
basılı tutun
kaydı durdurmak için: ‘Set’ düğmesini
serbest bırakın

Kapamak için:

6

'OFF' (KAPALI) işareti görününceye değin ‘Mode’
düğmesini basılı tutun

Bellek dolunca, 'FUL' (DOLU) sözcüğü görünür ve yeni fotoğraflar/videolar çekilmeden/kaydedilmeden
önce fotoğrafların/videoların silinmesi gerekir.
Yaklaşık 65 saniye sonra kamera kendini otomatik olarak kapatır.
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DB-1180 Binocular DigiCam
Sürücünün/yazılımın kurulması

1

2

Kurulum yordamını baştan sonra takip edin
Trust Photo Upload Software
Fotoğrafların Trust Fotoğraf Sitesi’ne (Trust
PhotoSite) yerleştirilmesi için program.
(www.trustphotosite.com)

3

Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic
Fotoğrafların çekilmesi, görüntülenmesi,
düzenlenmesi, değiştirilmesi ve yazdırılması için
program.

4

DB-1180 Binocular DigiCam

4

Kurulum yordamını baştan sonra takip edin

Kurulum yordamını baştan sonra takip edin

5

Seri numarası, CD kapağının üzerinde yazılıdır
(küçük/büyük harfe karşı duyarlıdır)
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DB-1180 Binocular DigiCam
Fotoğrafların/videoların kişisel bilgisayarda saklanması

1
USB kablosunu bilgisayara bağlayın
USB kablosunu Dürbün-Kameraya
(Binocam) bağlayın

Önce sürücüyü/yazılımı kurun!

Photo Explorer 8.0 SE Basic çalıştırın

2

Start (Başlat) – Programs - Ulead Photo Explorer 8.0
SE Basic – Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic

File (Dosya)-TWAIN Acquire - Select source (Kaynak
seç)
'Trust DB-1180 Binocular Digicam' seçeneğini seçin

3

6

DB-1180 Binocular DigiCam

File (Dosya) -TWAIN Acquire - Acquire now
(Şimdi edin)

4

5

'Download Images' (Görüntüleri İndir) üzerinde
tıklayın

'Get Dsc' üzerinde tıklayın
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A. Görüntü üzerinde tıklayın
B. Ayarları değiştirmek için ‘Preferences’ (Tercihler)
üzerinde tıklayın
C. Fotoğraf/video kaydetmek için 'Save Images'
(Görüntüleri kaydet) üzerinde tıklayın

6

Ayrıca CD’deki kullanım kılavuzunu okuyun.
AMCap / Photo Explorer / VideoCap
için kısa yol tuşu: Dürbün-Kamerayı kişisel
bilgisayara bağlayın ve 'Set' düğmesine basın

Kullanıcı kılavuzu

1
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Seçtiğiniz kullanım kılavuzu üzerinde tıklayın

2

Lütfen dikkat
Piller
Piller bitmek üzereyse, kamera kendini otomatik olarak kapatır. Fotoğraflarınızı/videolarınızı kaybetmemek
için, bunları ivedilikle kişisel bilgisayarınıza kaydedin.
Kamera kapalı olsa bile güç tüketir. İpucu: kullanılmadığı zaman pilleri kameradan çıkarın (önce
fotoğrafları/videoları kişisel bilgisayara kaydedin) ve şarj edilebilir Ni-MH pilleri kullanın
(www.trust.com/battery-chargers).
Güncellenmiş Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümü, sürücüler ve kullanım kılavuzları için
www.trust.com/14243 internet adresini ziyaret edin.
Güvenlik tâlimatları
• Dürbünle asla doğrudan güneşe bakmayın; aksi takdirde gözlerinize zarar verebilirsiniz!
• Aygıtı açmayın ya da kendiniz onarmaya kalkmayın.
• Bu ürün, yürürlükteki Avrupa yönergelerinde belirtilen gereksinimleri karşılamakta ve diğer koşulları yerine

getirmektedir. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini www.trust.com/14243/ce internet adresinde bulabilirsiniz.
Garanti ve telif hakkı
• Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle imalatçı garantisi kapsamındadır. Daha fazla bilgi için
www.trust.com/warranty internet adresini ziyaret edin.
• Bu talimat kılavuzu, Trust International B.V. kuruluşunun izni olmadan kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz.
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