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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Video digitalizáló USB 2.0 "BR116"
Rend. sz. 1168633
Rendeltetésszerű használat.
A terméket egy számítógép USB portjához való csatlakoztatásra tervezték, ahol egy analóg AV jel
(FBAS-/Svideo jel és sztereo audio jel) digitalizálására szolgál. A termék megfelel a nemzeti és európai
törvényi előírások követelményeinek. Az összes előforduló cégnév és készülék megnevezés a
mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma
• Video digitalizáló csatlakozókábellel
• CD, illesztő programmal és szoftverrel
• Használati útmutató

Biztonsági tudnivalók:
A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét
veszíti a szavatosság/garancia! A következményes károkért nem
vállalunk
felelősséget! A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül
hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen
esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.
• Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen
átalakítani és/vagy módosítani. Ne nyissa ki, ne szedje szét!
• A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való.
• A terméket nem érheti víz vagy nedvesség.
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, ez a gyerekek számára veszélyes
játékszerré válhat!
• Bánjon óvatosan a termékkel, mert azt lökések, ütések, sőt még kis magasságból való
leejtés is károsíthatja.

Csatlakoztatás, az illesztő program /szoftver telepítése
• Indítsa el az operációs rendszert (Windows XP vagy magasabb), és várjon, amíg teljesen be nem
töltődik.
• Csatlakoztassa először is a video digitalizálót a számítógép egy szabad USB 2.0 portjára. A Windows
ekkor egy új hardvert ismer fel.
• Rakja be a mellékelt CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába.
Amennyiben nem indul el
automatikusan az illesztő program, indítsa el kézzel. A jelen használati útmutató összeállításának idején
erre a célra a CD „Autorun“ könyvtárában található „Hautorun.exe“ programot kellett elindítani. Ezt
követően az illesztő programot kell telepítenie (kattintson az „Install Driver“ fájlra).
• Telepítse most a CD-n együttszállított szoftvert, amellyel digitalizálni lehet a videojeleket. Kattintson a
telepítőprogramban lévő „Install Video Studio“ fájlra. Kövesse a szoftver összes utasítását. A
telepítéshez szükséges sorozatszám a CD papírtasakján található meg. Telepítés közben megjelenik
egy ablak, amelyben be kell állítania a TV-rendszerét. Válassza ki a saját országát, és a megfelelő video
rendszert (PAL/SECAM ill. NTSC).
• Csatlakoztasson egy AV-forráskészüléket pl. a 3 Cinch-(RCA)-hüvelyre (a sárga a videojelé, a másik
kettő az audiojelé). Alternatívaként alkalmazhatja az Svideo csatlakozót a videojel számára, és a
piros/fehér RCA csatlakozókat az audiojel számára.

Tippek és tudnivalók
• Feltétlenül USB 2.0-portot kell alkalmazni, mert különben a videorögzítés közben kimaradások és
képtorzulások jönnek létre.
• Ha nem tudta helyesen telepíteni a szükséges illesztő programot, akkor csatlakoztassa először
feltétlenül a számítógépre a video-digitalizálót, majd indítsa újból az illesztő program telepítését. Adott
esetben indítsa újra a Windowst.

Eltávolítás
Élettartama végén a terméket az érvényben lévő törvényi rendelkezéseknek megfelelően
kell eltávolítani.

Jelen használati útmutató a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden
jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való
regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges. Utánnyomás, kivonatos formában is, tilos. Jelen használati útmutató
megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki és kivitelezési változtatás jogát fenntartjuk.
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