
1 

 

                           

 

 

 

Digitalizace Terratec Grabster         
AV 350 MX                          

 
 

 

 

 

Obj. č.: 95 23 90 
 

 

 

 

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zařízení pro digitalizaci videozáznamů.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu  
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento 
návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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Účel použití 

• Výrobek je určen pro digitalizaci videozáznamů z analogových zdrojů jakými                                   
jsou např. videokamery, videorekordéry, apod. 

• Grabster AV 350MX a aplikace MAGIX Movies on DVD TerraTec Edition                                              
jsou perfektní kombinací pro vytvoření VCD, SVCD a DVD. 

 

 

Nejdříve si zkontrolujte, zdali je Vaše dodávka kompletní: 

1. Přístroj TerraTec Grabster AV 350 MX 
2. AV Cinch kabel 
3. S-Video kabel 
4. USB kabel 
5. SCART kabel 
CD s ovladači a manuálem 
+ aplikace MAGIX Movies on DVD TerraTec Edition 
+ Seznam servisních středisek a registrační dokumenty 

Spusťte Váš počítač a vyčkejte do úplného naběhnutí operačního 
systému Windows XP SP2.  
Vložte přiložené CD do mechaniky.  
Ignorujte prozatím automatické spuštění průvodce instalací, bude           
třeba později.  
Připojte zařízení Grabster prostřednictvím přiloženého USB kabelu            
do volného USB 2.0 portu Vašeho počítače   

Jakmile spojíte Grabster s Vaším PC, objeví se vpravo dole                        
na systémové liště bublina oznamující, že systém Windows nalezl         
nový hardware – Grabster AV 350 MX. Poté vyskočí Windows průvodce 
instalací nového zařízení. Vyberte „Instalovat později“ a potom 
„Instalovat software automaticky (doporučeno)“ a „Pokračovat“   

 Nyní probíhá instalace ovladače. Objeví se okno upozornění,                
že ovladač neprošel kontrolou loga systému Windows. Je bezpečné 
tuto výzvu ignorovat a pokračovat s instalací kliknutím na Pokračovat“. 
Pro ukončení instalace po skončení kopírování souborů ovladače 
klikněte na „Dokončit“. Přejděte zpět na CD, vyberte jazyk a poté 
„Instalace programu“ a pokračujte s instalací programu MAGIX Movies 

on DVD TerraTec Edition a postupujte podle pokynů programového 

průvodce instalací.  
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Vlastnosti 

• Připojení k počítači přes rozhraní USB 2.0 
• Konektory: Scart, Compozitní (Cinch) a S-Video, Stereo Audio (Cinch) 
• Video formát: PAL, NTSC, SECAM 
• Parametry zachycení videa ve formátu PAL: max. 720 x 576 pixelů / 25 fps 
• Parametry zachycení videa ve formátu NTSC: max. 720 x 480 pixelů / 29,9 fps 
• Napájení prostřednictvím USB portu (není třeba externí napájecí zdroj)  

• Pohodlné stříhání a zpracování pořízených videozáznamů 

• Kvalitní hliníkový obal 

• Vhodné i pro uživatele Mac 
 

Systémové požadavky 

• PC s procesorem 2,0 GHz Intel nebo podobný AMD procesor 
• Microsoft WindowsXP SP 2 nebo Vista 
• 512 MB RAM 
• USB 2.0 port 
• 1 GB volného místa na pevném disku 
• DVD/RW mechanika 
• Grafická karta zvládající rozlišení min. 1024 x 768 pixelů 
• Zvuková karta 
• 5 GB volného místa na pevném disku pro účely nahrávání videosouborů a vypalování DVD 
 
 

Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 
 
 
 

Spusťte aplikaci MAGIX Movies on DVD TerraTec Edition dvojitým 
kliknutím na příslušnou ikonu umístěnou na ploše. 

Podrobný návod k aplikaci naleznete po stisknutí klávesy F1. 
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Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. 
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte 
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho 
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet 
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti 
spolknout. 

 

 

 

 

Zařízení nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla 
barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro.  

Záruka  
 

Na zařízení pro digitalizaci videozáznamů poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou. 

 

 

 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou 
poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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