
 

 

 
 

 
 
 

 
H   Használati útmutató 

GR1 USB 2.0 AV digitalizáló 
Rend. sz.: 1304231 

 
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 fent leírtaktól eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, és veszélyekkel, 
pl. rövidzárlat, gyulladás, áramütés, stb. járhat. 

A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni. A 

biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani. 

A termék megfelel a nemzeti és  európai  törvényi előírások 
követelményeinek.  Minden, az útmutatóban előforduló termékmegjelölés a 
mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.  

A szállítás tartalma 
• AV digitalizáló 

• Csatlakozókábel készlet 

• CD szoftverrel/meghajtóval 

• Használati útmutató 

A szimbólumok magyarázata 
A háromszögbe foglalt felkiáltójel a készülék kezelése, működtetése 
közben fellépő rendkívüli veszélyekre figyelmeztet.  

 

A  „nyíl“-szimbólum speciális tippekre és kezelési tanácsokra utal.  
 

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 
Olvassa el először a teljes használati útmutatót, fontos 
információkat tartalmaz a használathoz. 

A kezelési előírások be nem tartása esetén keletkező 
károkra a szavatosság és a garancia nem érvényes! A 
következményi károkért nem vállalunk felelősséget! 

Tárgyi vagy személyi károkért, melyek a szakszerűtlen 
kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül 
hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget! Ezekben 
az esetekben a garancia érvényét veszti. 

• Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes 
átépítése és/vagy megváltoztatása. 

• Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, nedvességnek, 
erős rezgésnek, valamint erős mechanikai igénybevételnek. 

• Ha kételyei vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével 
kapcsolatban, forduljon szakemberhez.   

• A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. A készüléket 
úgy működtesse, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.  

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert veszélyes 
játékszerré válhat gyermekek számára. 

• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis 
magasságból való leejtés következtében is megsérülhet. 

Szoftver telepítése és üzembe helyezés 
• Indítsa el az operációs rendszert (Windows XP vagy magasabb), és várjon, 

amíg teljesen be nem töltődik. 

• Rakja be a mellékelt CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába.  
Amennyiben nem indul el automatikusan az illesztő program, indítsa el 
kézzel. Ehhez indítsa el az „Autorun.exe“ fájlt a CD főkönyvtárából. 

• Ezután a meghajtót kell telepíteni. 

Kattintson a szoftver ablakban a„Driver Installation“ (meghajtó telepítése) 
pontra. 

Ha megjelenik a „Please plug-in USB TV dongle“ üzenet, csatlakoztassa az 
AV digitalizálót a számítógép egy szabad USB csatlakozójához. 

A következő ablakban válassza ki a készülék típusát majd kattintson az 
„OK“-ra. 

Lehetséges, hogy megjelenik egy üzenet, hogy a meghajtó nem állta ki a 
Windows Logo tesztjét. Ebben az esetben kattintson az „Installation 
fortsetzen“-re (telepítés folytatása). 

Miután sikeresen befejeződött a készülék meghajtójának telepítése, 
megjelenik egy erre vonatkozó üzenet. Ezt az üzenetet hagyja jóvá az 
„OK“-val. 

• A szoftver ablakban kattintson a „Software Installation“-re (szoftver 
telepítése), hogy telepítse azt a programot amellyel a videójelek 
digitalizálhatók. 

Kövesse a szoftver összes utasítását. 

• Csatlakoztassa az AV forrás AV kimenetét az AV digitalizáló csatlakozóihoz. 

Sárga csatlakozóalj videócsatlakozó 

Fekete csatlakozóalj S-Videó csatlakozó  

Piros csatlakozóalj jobb audio csatlakozó 

Fehér csatlakozóalj bal audio csatlakozó 

A videócsatlakozóhoz vagy csak a sárga alj (videócsatlakozó) vagy a 
fekete alj (S-Videó csatlakozó) haszálható. Soha ne használja 
mindkét aljat egyszerre az AV forrás készülékén. 

• Ezután elindíthatja a korábban telepített szoftvert és digitalizálhatja 
filmjeit. A szoftver kezeléshez egy megfelelő kézikönyv is telepítődött. 

• A digitalizálás elindításához nyomja meg a REC gombot az AV digitalizálón. 
A digitalizálás megállításához nyomja meg ismét a REC gombot. 

Az AV digitalizáló két LED-je jelzi az üzemállapotot: RECORD - az 

AV jel digitalizálódik 

POWER a készülék készenléti üzemmódban van 

Karbantartás és tisztítás 
A tisztításhoz használjon egy tiszta, puha, száraz ruhát. 

Ne használjon vegyi tisztítószert, mert elszínezheti a készülékházat. 

Eltávolítás 
Az elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, és nem valók 
a háztartási szemétbe!  

Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak 
megfelelően kell eltávolítani. 

 

Műszaki  adatok 
Üzemi feszültség5 V= USB útján 

Operációs rendszer..............................Windows XP min. SP2, Windows Vista, 
Windows 7/8 

Videó szabványok ...........................PAL / NTSC / SECAM Letapogatási 

ráta....................................max. 720 x 576 pixel / 25 fps (PAL) 

max. 720 x 480 pixel / 29,9 fps (NTSC) 


