
EASY CAP VIDEO GRABBER
SZYBKI START

Instalacja sterowników

Włóż do napędu CD-ROM dołączoną 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). 



Aby zainstalować sterowniki dla Video Grabbera wybierz opcję „Install Driver”. Gdy 
pojawi się okienko z komunikatem (patrz poniższy rysunek), przed kliknięciem OK 
upewnij się, że grabber NIE JEST podłączony do komputera przed rozpoczęciem 
instalacji sterowników.

Kliknij przycisk „Install” aby kontynuować instalację sterowników.



Jeśli pojawi się komunikat informujący o braku podpisu cyfrowego instalowanego 
sterownika, wybierz opcję „Mimo to kontynuuj”.

Gdy pojawi się powyższy komunikat, kliknij OK i podłącz Grabber do wolnego portu 
USB.



Chwilę po podłączeniu Grabbera uruchomi się okno informujące o wykryciu nowego 
sprzętu :

Wybierz opcję „Zainstaluj oprogramowanie automatycznie”. Jeśli pojawi się 
komunikat informujący o braku podpisu cyfrowego instalowanego sterownika, 
wybierz opcję „Mimo to kontynuuj”.



Instalacja oprogramowania
Ulead VideoStudio 10 SE DVD

Aby zainstalować oprogramowanie Ulead VideoStudio 10 SE DVD wybierz opcję 
„Install VideoStudio”.



Okno wyboru języka instalacji (domyślnie angielski) - kliknij „Next” po wybraniu 
języka.

Kliknij „Next”.



Zaznacz „I accept the terms of the license agreement” i kliknij „Next”

W polu Serial Number wprowadź 18-znakowy numer seryjny programu, znajduje się 
on na kopercie płyty CD Grabbera.



Kliknij „Next” aby kontynuować instalację. Możesz zmienić ścieżkę instalacji 
programu korzystając z opcji „Browse”. Domyślna ścieżka to „C:\Program 
Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio SE DVD”.

Na tym ekranie należy wybrać kraj lub standard obrazu, który ma obsługiwać 
program (jako kraj wybierz Poland lub PAL jako standard).



Kliknij „Next” aby rozpocząć kopiowanie plików programu.

Aby dokończyć instalację VideoStudio należy zrestartować komputer. Zaznacz „Yes, 
I want to restart my computer now” jeśli chcesz zrestartować komputer od razu po 
zamknięciu instalatora; „No, I will restart my computer later” jeśli chcesz pracować 
dalej na komputerze. Kliknij „Finish” aby zakończyć instalację.



Podstawy obsługi pakietu Ulead Videostudio 10 SE DVD

Pakiet Videostudio 10 składa się z z dwóch osobnych programów :

-VideoStudio Movie Wizard – prosty w obsłudze program do przechwytywania 
nagrań lub tworzenia filmów z przechwyconych uprzednio plików.

-VideoStudio Editor – służy do przechwytywania i zaawansowanej edycji materiału

Przy pierwszym uruchomieniu pakietu mamy możliwość wyboru pomiędzy 
uruchomieniem VideoStudio Movie Wizard  i VideoStudio Editor. Zaznaczenie pola 
„Do not show this message again” spowoduje automatyczne uruchomianie za 
każdym razem VideoStudio Editor (VideoStudio Movie Wizard będzie dostępny jako 
jedna z opcji VideoStudio Editor).



Zgrywanie materiału

Kliknij ikonę „Capture”



• 1.Upewnij się, że w polu „Source” wybrane jest urządzenie o nazwie „Syntek 
STJK1160”.

• W polu „Format” wybierz opcję „DVD”

• Kliknij ikonę „Options” i następnie wybierz „Video and Audio Capture 
Property Settings”



• W zakładce „Source” dostępne są ustawienia grabbera. W polu „Input source” 
wybierz odpowiedni rodzaj wejścia („Input source”)  : Composite - złącza 
cinch lub S-video. W polu „TV system” wybierz odpowiedni tryb : PAL, 
NTSC, SECAM.

• Upewnij się, że w polu „Audio Device” będzie wybrane urządzenie „USB 
Audio Interface” - powinno być wybrane domyślnie.

• Opcjonalnie można zaznaczyć pole „Preview audio with USB device” aby w 
trakcie podglądu i przechwytywania móc słyszeć przechwytywany dźwięk.

• Po zakończeniu konfiguracji kliknij „OK”.
• Aby rozpocząć przechwytywanie materiału kliknij ikonę „Capture”.
• Aby zatrzymać przechwytywanie kliknij ikonę „Stop Capture”.
• Kliknij „Next” aby przejść do następnego etapu.



• Wybierz ikonę „Straight Cut” (lewa strona okna).
• Odznacz opcję „Background music” (na dole po prawej stronie okna).
• Kliknij „Next”.



• Aby nagrać przechwycony materiał na płytę kliknij ikonę „Create Disc”.

• Aby nagrać przechwycony materiał na dysk twardy w postaci pliku video 
kliknij ikonę „Create Video File”.



Nagrywanie zgranego materiały na dysk DVD.

• Odznacz opcję „Create menu.”
• Kliknij „Next”.



• Kliknij „Next”.



• Włóż czystą płytę DVD do nagrywarki.
• W polu Label możesz wpisać etykietę (nazwę) dysku.
• Kliknij ikonę „Burn” aby rozpocząć nagrywanie płyty.



Zapisywanie zgranego materiały w postaci pliku video.

• Wybierz opcję PAL MPEG2.



• Wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plik video.
• W polu filename wpisz nazwę pod jaką chcesz zapisać plik.
• Kliknij „Save”.


