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MANUAL DE UTILIZARE 
 

DISPOZITIV DIGITALIZARE AUDIO-VIDEO 
VIDEO GRABBER USB 2.0 

Cod produs: 1168633 
Versiune 03/15 

 

Domenii de utilizare 
 

Produsul se conectează la portul USB al unui computer și are 
rolul de a digitaliza semnalele analogice AV (semnale 
FBAS/S-video și semnale audio stereo).  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și 
europene în vigoare. Toate denumirile și descrierile 
produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale 
producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Conținut colet 
 

 Video Grabber cu cablu de conexiune 

 CD cu driver/software 

 Manual de utilizare  
 

Instrucțiuni de siguranță 
 

În cazul defecțiunilor produse ca urmare a neres-
pectării instrucțiunilor prezentate în acest manual 
de utilizare se pierde dreptul la garanție. Nu ne 
asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot 
rezulta în aceste situații! 
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele mate-
riale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operă-
rii nepotrivite a aparatului sau a nerespectării 
instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. 
În aceste cazuri se pierde dreptul la garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Nu deschideți/dezmembrați aparatul.  

 Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor. 

 Produsul nu are voie să devină umed sau ud.  

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau 
căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 

Instalare driver/software 
 

Prima dată instalați driverul și software-ul; nu 
conectați încă video grabber-ul! 
 

 Porniți sistemul de operare (Windows XP sau mai nou) și 
așteptați până la încărcarea tuturor programelor. 

 Instalați CD-ul inclus în colet în unitatea computerului. 
Dacă instalarea nu începe automat atunci porniți-o 
manual. În acest sens dați clic pe programul 
„Autorun.exe” din directorul de pe CD. În final instalați 
driverul (clic pe „Install drivers”). Urmați toate 
instrucțiunile afișate pe ecran.  
După instalarea driverului urmează să instalați software-
ul care va digitaliza semnalele video. Clic în programul de 
instalare pe „Install VHS to DVD”. Urmați toate 
instrucțiunile afișate pe ecran.  

 Acum puteți închide fereastra software-ului de instalare.  
 

Informație importantă privind instalarea 
software-ului 
Pentru a se putea garanta funcționarea corectă a software-
ului inclus în colet „Honestech VHS to DVD 2.0 SE” este 
nevoie să realizați operația de instalare (setup.exe) ca 
administrator.  
În acest sens selectați fișierul (Setup.exe), iar apoi clic cu 
tasta dreaptă a mouse-ului pentru a afișa meniul. Alegeți din 
meniu punctul ”Executați ca administrator” și confirmați cu 
tasta stângă a mouse-ului. 
Observația este valabilă în special atunci când pe computer 
este activată opțiunea ”User account control”.  
Dacă în timpul instalării apare o întrebare legată de necesi-
tatea instalării unui ”update” permiteți neapărat acest lucru. 
În caz contrar software-ul nu va funcționa după instalare și 
va cere permanent introducerea parolei produsului.  
 

Conectarea 
 

 Instalați driverul și software-ul incluse în colet, dacă încă 
nu ați făcut acest lucru (vezi capitolul anterior). 

 Conectați video grabber-ul la un port USB 2.0 liber al 
computerului. La prima conectare la computer sistemul 
de operare Windows va identifica noul hardware și a 
încheia instalarea driverului.  

 Porniți software-ul. 

 Conectați o sursă AV de ex. la cele 3 mufe RCA (cea 
galbenă este pentru semnalul video, celelalte două 
pentru semnalul audio). Alternativ puteți folosi 
conexiunea S/video pentru semnalul video și mufa RCA 
roșie/albă pentru semnalul audio.  

 

Sfaturi și recomandări 
 

 Utilizați neapărat un port USB 2.0; în caz contrar 
înregistrarea video va suferi din cauza blocajelor și 
trepidațiilor. 

 Instalați întotdeauna prima dată driverul, iar apoi 
software-ul, înainte de a conecta dispozitivul de 
digitalizare audio-video la computer. În caz contrar 
dispozitivul video grabber nu va funcționa corect. 

 Pe CD se află manualul de utilizare în limba engleză al 
software-ului. Pentru a putea vizualiza acest manual 
aveți nevoie de un program care poate deschide 
directorul PDF (de ex. Acrobat Reader, ce poate fi 
descărcat gratuit la adresa www.adobe.com).  

 

Eliminarea deșeurilor 
 

Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în 
formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a 
produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL 
(str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-
Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea 
(inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin 
introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau 
de design fără o înștiințare prealabilă. 

© 2015 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 

http://www.adobe.com/
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Declarație de conformitate 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, 

D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:  Dispozitiv digitalizare audio-video 

Video Grabber 
Cod produs:  1168633 
Model nr:  BR166 
 
 
este în conformitate cu următoarele directive și standarde 
sau regulamente: 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55022: 2010 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009 
EN 61000-3-3: 2008  
EN 55024: 2010 
 
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 

 
 
 
Hirschau, 17.09.2014 
Loc și dată     
  
 
 
 
  
 
 

Producător/Nume și semnătură 
reprezentant autorizat  

 


