
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem


Produkt przeznaczony jest do podłączania do portu USB komputera i służy do digitalizacji 
analogowego sygnału AV (sygnału FBAS/SVideo i sygnału Stereo Audio).
Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. 
Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Zawartość zestawu


• Konwerter Video Grabber z kablem przyłączeniowym
• Płyta CD z oprogramowaniem/sterownikami
• Instrukcja użytkowania

Zasady bezpieczeństwa


  W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do 
tej instrukcji obsługi, rękojmia/gwarancja wygasa! Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za szkody pośrednie!

  W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym 
użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, 
producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności! W takich przypadkach rękoj-
mia/gwarancja wygasa. 

 •  Ze względów bezpieczeństwa i zgodności z certyfikatem (CE), przebudowa i/
lub modyfikacja produktu na własną rękę nie są dozwolone. Nie należy otwierać/
rozmontowywać urządzenia! 

 • Ten produkt nie jest zabawką, dlatego też powinien być trzymany z dala od dzieci. 
 • Produkt nie może zostać zawilgocony ani zamoczony.
 •  Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru, może bowiem stać się wów-

czas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
 •  Z produktem należy obchodzić się ostrożnie, gdyż może zostać uszkodzony po-

przez wstrząsy, uderzenia i upadki, nawet z niewielkiej wysokości.

Instalacja sterownika / oprogramowania


  Najpierw należy zainstalować sterownik oraz załączone oprogramowanie, nie 
należy jeszcze podłączać urządzenia Video-Grabber! 

•  Uruchomić system operacyjny (Windows XP lub nowszy) i poczekać, aż zostanie całkowicie 
załadowany. 

•  Włóż załączoną płytę CD do napędu CD komputera.  
  Jeśli program instalacyjny nie uruchomi się automatycznie, należy uruchomić go ręcznie. 

W momencie tworzenia niniejszej instrukcji użytkowania aktualną metodą uruchomienia 
ręcznego jest uruchomienie programu „Auturun.exe” znajdującego się w katalogu głównym 
płyty CD. Następnie należy zainstalować sterownik (wystarczy kliknąć łącze „Install Drivers”). 
Należy postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami zawartymi w oprogramowaniu.

  Po instalacji sterownika należy zainstalować oprogramowanie, za pomocą którego sygnał 
wideo będzie zapisywany cyfrowo. W tym celu należy w programie instalacyjnym kliknąć 
łącze „Install VHS to DVD”. Należy postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami zawartymi 
w oprogramowaniu.

•  Teraz można już zamknąć okno programu instalacyjnego.  

Podłączenie


•  Najpierw należy zainstalować sterownik i dołączone oprogramowanie. Jeśli jeszcze nie 
zostało to zrobione, należy zapoznać się z poprzednim rozdziałem.

•  Podłącz Video-Grabber do wolnego portu USB 2.0 komputera.  Podczas pierwszego 
podłączenia do komputera system Windows wykryje nowy sprzęt i zakończy instalację ste-
rownika.

• Następnie należy uruchomić oprogramowanie. 
•  Podłącz źródło AV np. do 3 gniazd cinch (żółte dla sygnału video, pozostałe dwa dla sygnału 

audio). Alternatywnie można użyć złącza SVideo dla sygnału wideo i czerwonego/białego 
gniazda cinch dla sygnału audio.

Uwagi i wskazówki


•  Należy koniecznie korzystać z portu USB 2.0, w przeciwnym razie podczas nagrywania wi-
deo mogą pojawić się zakłócenia i utrata płynności.  

•  Zawsze należy najpierw zainstalować sterownik, a następnie oprogramowanie. Dopiero 
później można podłączyć Video-Grabber do komputera.  W przeciwnym wypadku Video-
Grabber może nie funkcjonować poprawnie.

•  Na płycie CD znajduje się angielskojęzyczna instrukcja użytkowania oprogramowania pro-
ducenta. Do jej przeglądania potrzebny jest program do odczytu plików PDF (na przykład 
Adobe Acrobat Reader, można go pobrać za darmo ze strony www.adobe.com).

Utylizacja


  Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi.
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