USB Video-Converter

Gebruiksaanwijzing
voor Casablanca 4 evenals Windows PCs

Wettelijke opmerkingen
De inhoud van dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd en is geen verplichting voor MacroMotion GmbH. Niets van deze gebruiksaanwijzing mag op geen enkele wijze gekopieerd,
verzonden of op andere wijze verveelvoudigd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MacroMotion GmbH. Alle product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
We raden u aan de instructies in deze handleiding zorgvuldig te volgen om bedieningsfouten te vermijden.
We hebben zeer grote zorg besteed tijdens het programmeren en controleren van deze software. Omdat een volledig foutloze software applicatie met de bestaande kennis niet onder alle omstandigheden en
op elk gewenst moment kan worden gewaarborgd, kunnen we jammer genoeg niet volledig uitsluiten dat er nog fouten ingeslopen zijn. MacroMotion GmbH en haar dealers kunnen dus niet het probleemloos gebruik van het product of de volledige correctheid garanderen.
Met betrekking tot de garantie, aansprakelijkheid en / of verzoeken tot schadevergoeding, gelden de algemene voorwaarden van MacroMotion GmbH.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een eventueel verlies van gegevens of tijd en van de daaruit voortvloeiende schade, want we hebben geen invloed op de juiste software-installatie en
bediening door de klant. De MacroMotion GmbH en haar dealers kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken of onbedoelde schade in verband met de installatie of het
gebruik van de USB Video-converter.
Compensatie en terugbetalingseisen van de koper, om welke wettelijke reden dan ook, met inbegrip van schending van de rechten die voortvloeien uit de verplichting en onrechtmatige daad, worden
daarom uitgesloten. Dit geldt niet als de aansprakelijkheid verplicht is, bijvoorbeeld, volgens de Productaansprakelijkheid wet, in geval van opzet, grove nalatigheid, verwonding van het leven, het lichaam of de gezondheid, als gevolg van de schending van het contract. De vordering tot schadevergoeding wegens schending van fundamentele contractuele verplichtingen is beperkt tot de typische,
voorzienbare schade als er geen opzet of grove nalatigheid. Gen is de aansprakelijkheid van de schade aan het leven, lichaam of gezondheid. Een verandering in de bewijslast ten nadele van de klant is niet
verbonden met de bovenstaande bepalingen.
Noch de MacroMotion GmbH noch haar dealers zijn voor schade als gevolg van direct of indirect gevolg van het gebruik van de software of de handleiding, verantwoordelijk.. Dit geldt in het bijzonder
voor gederfde winst en compensatie van de kosten. Elke impliciete garantie is uitgesloten, met inbegrip van een garantie van geschiktheid van de software of de handleiding voor een bepaald doel.
Daarom verzoeken wij u er rekening mee te houden een back-up van uw opnamen te maken voor het gebruik van het apparaat. Wij adviseren niet om de video te verwijderen, maar eerder om een Back-up
(veiligheidskopie) te maken.
Omdat, nadat de handleidingen werden gedrukt, er eventuele wijzigingen in de software kunnen gemaakt zijn, kunnen de afbeeldingen en beschrijvingen van de functies in deze handleiding afwijken van
de software.
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1 Wat is de USB video-omzetter?
Veel gebruikers van Casablanca systemen hebben uit het verleden nog grotere "collecties" op VHS, Video8, S
- VHS- of Hi8 materialen "in voorraad” die wachten op een bewerking.
Terwijl de Casablanca 3 apparaten allemaal nog analoge (CVBS / YC - en audio) ingangen had, zijn met een
Casablanca 4 systeem of Bogart voor Windows meer specifieke oplossingen nodig voor het importeren van
ouder video materiaal.
Te dien einde, hebben we een "USB-video converter" geselecteerd en een extra software geprogrammeerd,
waardoor de opname van analoge beelden op Casablanca 4 apparaten of PCs met Bogart voor Windows mogelijk is.

2 Installatie
Voordat de hardware wordt gedetecteerd, moet op Windows eerst het stuurprogramma worden geïnstalleerd.
Pak de hardware uit, maar sluit ze nog niet aan op de USB-interfaces van uw PC of Casablanca 4.
Plaats eerst de meegeleverde cd-rom in uw Casablanca 4 of Windows PC.
De bestand Verkenner wordt automatisch geopend afhankelijk van uw computer of u moet onder "Deze PC"
uw DVD-schrijver selecteren. In ons voorbeeld heeft de Blu-ray drive de letter "D" (rode pijl).

Wanneer u het station hebt geselecteerd, staat op de CD, een lade 'Drivers' en een ' Setup-bestand.
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Selecteer a.u.b. door dubbelklikken het Setup-bestand.

Het installatieprogramma wordt geopend. gelieve als taal "Engels" te selecteren en ga verder met "Next".

Start de installatie van het stuurprogramma door op 'Install' te klikken.

Tot slot sluit de installatie met "Finish". Nu zijn de Windows-stuurprogramma's geïnstalleerd en kan men verder gaan.

3 Aansluiting, activering
De "USB-video-grabber" heeft een 75 cm lange USB-kabel, daarmee kan gebruik gemaakt worden van een van
de USB poorten aan de achterzijde om verbinding te maken, maar op hetzelfde moment de video ingangen
(rood en wit voor audio rechts-links, geel voor de composiet video, zwart voor Y/C) aan de voorzijde van de
werkplaats beschikbaar zijn. Sluit nu de hardware aan op een van de USB-aansluitingen van uw Casablanca4 /
PCs.

Sluit uw analoge bron zoals VHS, S-VHS recorder, Dvd
-speler of soortgelijk, aan op de connectoren van de
aansluitkabels.

Vanaf de software versie Bogart 9.2 wordt automatisch de 'USB-opname' software geïnstalleerd die u onder
"Instellingen " / "Systeem" / "Product installeren" vindt.
Zoals gebruikelijk geeft u hier de vrijgavecode voor
de “Usb-opname” in, die u samen met de hardware,
na aankoop, van uw dealer gekregen hebt. Na het
invoeren van de code zou de software "actief" moeten zijn en kunt u beginnen met opnemen.

4 Start- en project-instellingen

De USB-opname wordt via het hoofdmenu gestart (zie afbeelding hierboven), waar na het activeren, de USBoptie in de sectie "Video" de nieuwe knop "USB opname" wordt weergegeven.
Indien de USB converter niet aangesloten is, of het Windows-stuurprogramma is niet correct geïnstalleerd,
zal u door Bogart daarop worden gewezen.

Sluit, indien nodig, de hardware correct aan en/of installeer het stuurprogramma opnieuw.
De USB-opname is alleen mogelijk in SD projecten, de toegespeelde CVBS en ook Y/C signalen hebben een
maximale resolutie van 720 x 576 pixels.
Indien de project instellingen niet overeenkomen geeft Bogart het aan.

Schakel a.u.b. naar een SD project om analoge video
op te nemen

Wanneer overgeschakeld is naar een SD-project of zich in een geschikt project bevind, ziet u de interface
van de USB-opname optie (zie beeld hieronder)

Als uw video signaal reeds wordt weergegeven, kunt u het onmiddellijk als preview bekijken.
Het audio signaal wordt in de voorvertoning niet weergegeven, de op de rode en witte aansluitingen aangesloten audiosignalen worden echter samen met het beeld opgenomen.

5 Instellingen
Als u geen beeld ziet of ontevreden bent met het videobeeld, klikt u op deze knop om de instellingen
te veranderen.

In de instellingen, kan de ingang omgeschakeld worden
tussen composiet video en Y/C .

De weergave van de zwarte balken aan de zijkanten (hierboven afgebeeld) is afhankelijk van de instelling
van het project. De USB-opname neemt precies op zoals het project is ingesteld door de gebruiker, een erkenning van het inkomend signaal wordt niet afzonderlijk uitgevoerd. Dus let op de juiste verhouding ten
aanzien van de hoogte-breedte. Stelt u 16:9 in en neemt een 4:3-signaal op, wordt tijdens de USB opname
het beeld in de breedte uitgetrokken.
Daarnaast kunt u de helderheid, het contrast en de verzadiging van het inkomende videobeeld instellen (zie
afbeelding hierboven). Dat bespaart veel tijd tegenover een latere correctie en de berekening voor langdurige of speciale effecten bij het corrigeren van sommige van deze drie instellingen.

Opmerking: Deze instellingen kunnen niet meer worden gewijzigd tijdens het opnemen. Als u andere waarden voor helderheid, contrast en verzadiging tijdens een lange analoge opname wilt instellen, moet u stoppen met opnemen, de instellingen wijzigen, de tape of DVD een stukje terug
spoelen en de opname weer starten.

6 Opnemen
Als alles naar tevredenheid is ingesteld, start u de opname met de record-knop.

U ziet vervolgens - parallel met de video preview - de teller naast 'USB-opname' lopen (afbeelding hierboven).
De opname wordt beëindigt met de stop knop.
De nog beschikbare opname-tijd op de harde schijf wordt rechts bij “Rest ca” weergegeven.
Met deze schakeloptie kunt u als het moet de positie van het menu van onder naar de bovenkant van
het beeldscherm verplaatsen.
Na de of die verrichte opname (s), bevinden de scènes zich in de shotlist van het actieve project en worden
verder behandeld zoals elke andere video scène, kunnen dus geknipt, ingekort en in uw storyboard gebruikt
worden.

7 Slotwoord
Wij hopen u met de USB-opname een nuttig instrument gegeven te hebben, waarmee u snel en gemakkelijk
uw oudste video formaten op de modernste Casablanca systemen kunt zetten.
Indien volgens u nog functies ontbreken of we iets kunnen verbeteren, laat het ons a.u.b. weten!
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