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EASY CAP VIDEO GRABBER
SZYBKI START
Instalacja sterowników
Włóż do napędu CD-ROM dołączona do urządzenia płytę CD. Jeśli po chwili nie uruchomi się automatycznie program
z opcjami instalacyjnymi to uruchom go ręcznie z katalogu „Autorun” na płycie CD (plik Hautorun.exe).
Jeśli pojawi się komunikat o braku podpisu cyfrowego instalowanego sterownika wybierz opcję „Mimo to kontynuuj
(Continue Anyway”
Aby zainstalować sterowniki dla Video Grabber wybierz opcję „Install Driver”. Gdy pojawi się okienko z
komunikatem „If you have plugged this device on the computer, please un-plug it before continuing the instalation”,
przed kliknięciem OK upewnij się, że grabber NIE JEST podłączony do komputera przed rozpoczęciem instalacji
sterowników.
Zainstaluj sterownik
Instalacja oprogramowania Ulead VideoStudio 10 SE DVD
Aby zainstalować oprogramowanie Ulead VideoStudio wybierz opcję „Install VideoStudio”
Zaznacz „I akcept the terms of the license agrement” i kliknij „Next”
W polu Serial Number wprowadź 18-znakowy numer seryjny program, znajduje się on na kopercie płyty CD
Grabbera.
Teraz możesz wybrać język instalacji. Kliknij dwa razy „Next”
Sprawdź czy folder instalacji się zgadzania i wybierz „Next”, w kolejnym oknie tak samo, sprawdź czy wszystko
pasuje i kliknij „Next”

Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

