VI-2300 FireWire 800 DV PCI Kit
Informações sobre o produto
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Ligação de corrente opcional (conector de corrente FDD da fonte de alimentação)
ligação de 6 pinos 1394a Firewire
ligação de 9 pinos 1394b Firewire
Ligação PCI -32
Ligação PCI -64

Instalação
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Desligue o computador
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Abra a caixa
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Instale a placa PCI firmemente no PC
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Feche a caixa

Ligue o computador

5
Windows 2000/XP: vá para 7

Windows 98SE, certifique-se de que tem instalado o
último patch:
http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents
/WURecommended/S_WUFeatured/1394/Default.asp

Windows 98SE/ME:
Siga o ‘Assistente de instalação de novo hardware’
(clique em Seguinte (Next))
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Reinicie o sistema quando o Windows pedir

…

2

VI-2300 FireWire 800 DV PCI Kit

Com o Windows 2000, certifique-se de que o SP4
está instalado
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Coloque o CD no CD-ROM

Instale o controlador porque o controlador predefinido
do Windows não suporta 1394b
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Instalar o controlador (Install driver)
A instalação do controlador pode terminar sem pedir
mais nada
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Quando aparecer o aviso de que o controlador não
está digitalmente assinado, clique em ‘continuar na
mesma’ (continue anyway).

…
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Verifique no gestor de dispositivos para se certificar
de que o controlador 1394B está instalado

11

Ligue o dispositivo
Max. 4.5m
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Lembretes
Clique em instalar o software (Install software) para instalar o software Ulead VideoStudio
O manual para o software Ulead está no CD
Recomendado: ligue a corrente opcional (A) quando utilizar mais de 2 dispositivo 2 FireWire
Máx. de 63 dispositivos Firewire por porta
Siga o manual do seu dispositivo Firewire para o ligar ao sistema e utilizar
Não desligue um dispositivo FireWire enquanto este ainda estiver activo
Active a cache de escrita do disco rígido para melhor desempenho
Recomenda-se que utilize um segundo disco rígido para edição de vídeo.
Para gravações de vídeo ininterruptas através de FireWire, deve possuir um disco rígido compatível com
Ultra DMA.
As duas portas 1394a (B) são, logicamente, a mesma porta mas têm duas conexões. Ligue uma de cada
vez
Se tiver algum problema, visite www.trust.com/14341 para ter acesso a FAQ, controladores e manuais.
Segurança
• Não tente reparar pessoalmente este dispositivo.
• Mantenha este dispositivo longe de líquidos como a água.
• Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias

aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em www.trust.com/14341/ce
Garantia e direitos de autor
• Este produto tem uma garantia de fábrica de 2 anos a contar da data de aquisição. Para obter mais
informações, consulte www.trust.com/warranty
• A reprodução deste manual ou qualquer parte do mesmo está proibida sem a autorização da Trust
International B.V.
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