Instalação do CD EasyCAP DC60++ no Computador
O CD fica dentro do cartão amarelo, dentro da embalagem plástica do EasyCAP.
1) Inserir o CD-ROM no computador.
2) Retirar a tampa preta do terminal USB onde está escrito EasyCAP em letras brancas e conectar esta
ponta no terminal USB do computador. Poderá ser usado o extensor adicional para alongar o cabo. O
terminal de vídeo do EasyCAP (ponta amarela) deverá estar conectado ao terminal do cabo de vídeo da
“Lupa eletrônica” e o botão da caixa de controle da “Lupa Eletrônica” deverá ser ligado. A luz verde do
EasyCAP deverá estar acesa e a luz verde da caixa de controle da “Lupa Eletrônica” deverá estar acesa
também.
3) Na caixa de diálogo: clicar na opção: abrir pasta para exibir arquivos
4) Clicar no Set up que tem uma figura com um CD.

5) Selecionar a linguagem: Português (padrão): clicar seguinte; avançar, aceitar a licença.
6) Colocar o n. de série: 783A2-8A000-05520256 (pode conferir na pasta Sn). Avançar.
7) Selecionar o país/região onde você está: Brasil.

8) Selecionar o sistema de vídeo que está usando: escolha a opção NSTC

9) Aguardar o término da instalação. O sistema irá pedir para Reiniciar o computador.
10) Quando o computador religar, aparecerá no desktop o ícone “UleadVideoStudio”.

Para acessar a imagem na tela do computador
11) Clicar no ícone “Ulead Videostudio”.

12) Clicar em “Editor Video Studio”.

13) Clicar em “Capturar” na Barra de Ferramentas” do programa.

14) Clicar em “Capturar Vídeo” nas informações à direita da tela pequena.

15) Aguardar o processamento atingir 100% e clicar “OK”.

16) Verificar se em “ORIGEM” está marcada a opção - OEM Device - se não estiver (pois pode estar
selecionada a câmera do computador), selecionar esta opção e aguardar o processamento atingir 100%;
clicar “OK” novamente.

17) Clicar em “Opções”.

18) Clicar em “Definições de Propriedade de Captura de Áudio e Vídeo”.

19) Na aba “Origem”- “Vídeo”- “Origem de entrada”, escolher “Vídeo Composto” na seta à direita e em
“Sistema de TV”, escolher “NTSC” ; clicar “OK”.

20) Clicar na aba “Capturar”: em “Tamanho do Quadro”: escolher a opção 720 X 480 e dar OK.

21) Quando a imagem aparecer, clicar no ícone “Tela inteira”
tela na tela do computador.

para que a imagem apareça inteira na

22) Movimentar a Lupa Eletrônica para ler.
23) Para sair da opção de tela inteira e retornar ao programa, apertar o “Esc” do teclado.
24) Quando desejar utilizar o computador para outras finalidades, basta minimizar o programa clicando no
( – ) à direita e para sair dele, clicar no ( x ) à direita.

