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EW3706 - Video Grabber USB 2.0 
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1.0 Wprowadzenie 
Gratulujemy zakupienia tego wysokiej jakości produktu Ewent! Ten produkt  
został poddany kompleksowym testom przez ekspertów technicznych Ewent. W 
przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z tym produktem, jest on chroniony 
pięcioletnią gwarancją Ewent. Ten podręcznik i dowód zakupienia należy umieścić w 
bezpiecznym miejscu. 
 
Zarejestruj produkt pod adresem www.ewent-online.com i otrzymasz aktualizacje 
produktu! 

1.1 Zawartość opakowania 
Następujące elementy muszą być obecne w opakowaniu: 
 
• EW3706 USB Video Grabber 
• Płyta CD-ROM ze sterownikami, oprogramowanie Arcsoft TotalMedia 
• Skrócona instrukcja instalacji 
 
 
 
 
 
 

file://rs-1/eminent/Data/Eminent%20nieuw/eWENT/productontwikkeling/EW3706/Manuals/20160601/EW3706_R0_20160606_manual_pl.doc#_Toc453658970


 3 | POLSKI 

2.0 Procedura instalacji 

Postępuj zgodnie z instrukcją poniżej by zainstalować sterowniki i dodatkowe 
oprogramowanie na komputerze. Wyjaśnimy również, jak podłączyć EW3706 do 
urządzeń wideo. 

2.1 Instalacja oprogramowania 
1. Umieść dysk instalacyjny CD-ROM w napędzie CD-ROM lub DVD-ROM 

komputera. 
2. Procedura instalacji rozpocznie się automatycznie. 
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Podczas instalacji, 

należy wypełnić nazwisko i numer licencji, który znajdziesz na okładce płyty CD-
ROM. 

4. Uruchom ponownie komputer po instalacji. 
 
Uwaga! Numer licencji, o który zostaniesz poproszony podczas instalacji można 
znaleźć na opakowaniu płyty CD-ROM. 

2.2 Podłączanie urządzeń 
Podłącz EW3706 do portu USB w komputerze. Jeśli chcesz, możesz używać 
przedłużacza USB dla większej swobody ruchów. 
Podłącz specjalną wtyczkę (z której wychodzą cztery kable) do wejścia audio/wideo w 
EW3706. 
 
W zależności od tego, jakie urządzenie chcesz połączyć do EW3706 (na przykład 
aparat fotograficzny lub kamerę wideo), możesz użyć jednej z pozostałych czterech 
wtyczek kabla wejściowego audio/wideo. Patrz rysunek poniżej: 
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Uwaga! Złącza i przewody przedstawione na obrazie są dostarczane wraz z 
urządzeniem, które chcesz podłączyć do EW3706. Nie znajdziesz ich zatem w 
opakowaniu EW3706. 

3.0 Korzystanie z oprogramowania 
TotalMedia 
Oprogramowanie TotalMedia pozwala konwertować obrazy wideo z aparatu 
fotograficznego lub kamery do kilku typów plików multimedialnych. W tym rozdziale 
wyjaśniono, jak przenosić obrazy wideo do komputera. Będziemy również wyjaśniać 
dodatkowe funkcje oprogramowania. 
  
Uwaga! Jeśli potrzebujesz więcej pomocy z różnymi ustawieniami możesz nacisnąć 
klawisz F1. Pojawi się nowe okno, obejmujące wszystkie możliwe ustawienia 
oprogramowania. Możesz również znaleźć więcej informacji na temat innych funkcji 
oprogramowania. 
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W tym rozdziale opisujemy sytuację, w której podłączamy magnetowid do komputera 
za pomocą EW3706. 

3.1 Nagrywanie materiału video 
1. Kliknij przycisk "Start". 
2. Kliknij przycisk "Programy" lub "Wszystkie programy". 
3. Kliknij przycisk "TotalMedia 3.5" by uruchomić oprogramowanie. 
4. Pojawi się główne menu oprogramowania. 
5. Klikając w ikonę `Setup`- `General` - `Video Recording Storage` możesz 

wybrać lokalizację na dysku twardym, gdzie chcesz zapisać pliki wideo. 

Wykorzystując ikonę , można przejść do żądanej lokalizacji. 
 

 
 
 

   
 
 
 

 

6. Kliknij przycisk `Home Button`  
7. Kliknij przycisk `Video Button` 
 

Setup General 

Recording 
Storage 

Select location 
and Save 
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8. Kliknij przycisk `Capture` 
 

 
 
9. Upewnij się, że wybrano właściwy region w `Settings`- `Video Standard`. Dla 

Europy, musisz wybrać "PAL" (B lub G). 
 

 
 
10. Kliknij przycisk `Save`. 
11. Naciśnij przycisk 'Play' w magnetowidzie. Po prawej stronie widać mały ekran, 

który wyświetla podgląd odtwarzanego wideo 
12. Ustal od którego miejsca chcesz rozpocząć nagrywanie. 
 
Uwaga! W przypadku podłączenia niektórych urządzeń do EW3706 (na przykład 
kamery DV) liczba przycisków zmieni się i pojawi się np odtwarzanie, przewijanie do 
przodu, do tyłu.. Jeśli przyciski te nie są wyświetlane, można użyć przycisków na 
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urządzeniu lub sterować urządzeniem z pilota. 
 
13. Ustaw czas nagrania w "Capture Duration". 
14. Kliknij przycisk 'Capture'. Rozpocznie się nagrywanie. 
15. Nagrywanie zakończy się po ustalonym czasie. Aby ręcznie zatrzymać 

nagrywanie, należy nacisnąć przycisk 'Stop' 

 
 
Uwaga: Ewent nie jest producentem dostarczonego oprogramowania. Dlatego 
urządzenie nie obsługuje specyficznych ustawień i funkcji oprogramowania. Jeśli 
masz problemy z korzystaniem z oprogramowania lub masz pytania dotyczące 
oprogramowania Arcsoft, możesz użyć 'Help' naciskając przycisk "F1" na klawiaturze. 
Pomoc można również znaleźć na stronie internetowej Arcsoft: www.arcsoft.com 

4.0 Często zadawane pytania i inne 
powiązane informacje 
Najnowsze często zadawane pytania dotyczące produktu, można znaleźć na stronie 
pomocy produktu. Firma Ewent często aktualizuje te strony, aby zapewnić 
użytkownikowi najnowsze informacje. W celu uzyskania informacji o produkcie, 
odwiedź stronę www.ewent-online.com. 

5.0 Obsługa i pomoc techniczna 
Ten podręcznik użytkownika został starannie napisany przez ekspertów technicznych 
firmy Ewent. W przypadku problemów z instalacją lub używaniem tego produktu, 

http://www.ewent-online.com/
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należy wypełnić formularz pomocy technicznej na stronie sieci web www.ewent-
online.com 
 
Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie. Numery telefonów pomocy 
technicznej oraz informacje o godzinach otwarcia można znaleźć na 
stronie www.ewent-online.com 

6.0 Ostrzeżenia i elementy na które należy 
zwrócić uwagę 
Z powodu prawa, dyrektyw i przepisów ustanowionych przez parlament Europejski, 
niektóre (bezprzewodowe) urządzenia, mogą podlegać ograniczeniom dotyczącym ich 
używania w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W określonych 
krajach członkowskich Unii Europejskiej, używanie takich urządzeń może być 
zabronione. Aby uzyskać więcej informacji o tych ograniczeniach należy się 
skontaktować ze swoimi (lokalnymi) władzami. 
 
Należy zawsze stosować się do instrukcji w podręczniku*, szczególnie, gdy dotyczą 
one urządzeń do montażu.  
 
Ostrzeżenie: W większości przypadków, dotyczą one urządzenia elektronicznego. 
Nieprawidłowe/niewłaściwe używanie, może doprowadzić do (poważnych) obrażeń! 
 
Po podłączeniu urządzenia do sieci zasilającej, upewnij się, że nie zostanie ono 
uszkodzone lub nie będzie pod wpływem wysokiego ciśnienia. 
 
Potrzebne jest gniazdo zasilania, które powinno być blisko i łatwo dostępne dla 
urządzenia. 
 
Naprawa urządzenia powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanych 
pracowników Ewent. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawa 
urządzenia samemu i/lub jego nieprawidłowe używanie, spowoduje natychmiastową 
utratę gwarancji. Rozszerzone warunki gwarancji, można uzyskać na naszej stronie 
sieci web, pod adresem www.ewent-online.com/warranty.  
 
Utylizuj urządzenie w odpowiedni sposób. Proszę stosować się do regulacji 
wewnętrznych dotyczących towarów elektronicznych w danym kraju. 
 
Proszę uważnie sprawdzić poniższe punkty bezpieczeństwa: 
- Nie stosować siły zewnętrznej na kablach 
- Nie należy odłączać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający 
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników 
- Nie pozwól, aby urządzenie weszło w kontakt z wodą lub innymi płynami 
- Jeśli istnieje jakikolwiek dziwny dźwięk, dym lub zapach, należy natychmiast 

odłączyć urządzenie od gniazdka zasilania. 

http://www.ewent-online.com/
http://www.ewent-online.com/warranty
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- Nie należy umieszczać żadnych ostrych przedmiotów w otworze wentylacyjnym 
produktu 

- Nie używać uszkodzonych przewodów (ryzyko porażenia prądem) 
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci 
- Produkt czyścić miękką tkaniną, a nie mopem z wodą 
- Przechowywać wtyczki i gniazda zasilania czyste 
- Nie należy odłączać urządzenia z gniazdka mokrymi rękami 
- Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane przez dłuższy czas 
- Korzystaj z urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu 
 
*Wskazówka: Podręczniki Ewent są pisane z dużą starannością. Jednakże, ze 
względu na rozwój technologiczny, może się zdarzyć, że wydrukowany podręcznik nie 
będzie zawierał najbardziej aktualnych informacji. 
Po wystąpieniu problemów z wydrukowanym podręcznikiem lub, jeśli nie można 
znaleźć poszukiwanych treści, należy zawsze sprawdzić naszą stronę sieci web, pod 
adresem www.ewent-online.com w celu uzyskania najnowszej aktualizacji 
podręcznika.  
 
W części FAQ, można tam także znaleźć często zadawane pytania. Zdecydowanie 
zaleca się sprawdzenie części FAQ. Bardzo często, odpowiedź na swoje pytania 
można znaleźć w tej części. 
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7.0 Warunki gwarancji 
Pięcioletnia gwarancja Ewent dotyczy wszystkich produktów Ewent chyba, że zostanie 
to inaczej określone przed lub w trakcie zakupu. Po zakupieniu produktu Ewent z 
drugiej ręki, pozostały okres gwarancji jest liczony od chwili zakupienia przez 
początkowego nabywcy produktu. Gwarancja Ewent dotyczy wszystkich produktów i 
części Ewent, trwale połączonych lub zamontowanych do produktu. Adaptery 
zasilania, baterie, anteny i wszystkie inne produkty, nie bezpośrednio zintegrowane 
lub połączone z głównym produktem lub produktami, niewątpliwie zużyte podczas 
używania, wykazujące inne cechy niż główny produkt, nie są objęte gwarancją Ewent. 
Produkty nie są objęte gwarancją Ewent, przy ich nieprawidłowym/niewłaściwym 
używaniu, wpływie czynników zewnętrznych lub po otwarciu części produktu 
podlegających serwisowi, przez inne strony niż firma Ewent. Firma Ewent może użyć 
do naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu materiały odnowione. Firma Ewent 
nie odpowiada za zmiany w ustawieniach sieci, przez dostawców internetu. Nie 
możemy zagwarantować, że produkt sieciowy Ewent będzie działał, po zmianie 
ustawień przez dostawców internetu. Firma Ewent nie gwarantuje działania usług sieci 
web, aplikacji i innych treści stron trzeci, dostępnych przez produkty Ewent. Produkty 
firmy Ewent z wewnętrznym dyskiem twardym, mają dwuletni okres ograniczonej 
gwarancji na dysk twardy. Firma Ewent nie odpowiada za utratę jakichkolwiek danych. 
Należy się upewnić, jeśli produkt zapisuje dane na dysku twardym lub w innym źródle 
pamięci, że przed zwróceniem produktu do naprawy została wykonana kopia tych 
danych.  
 
Gdy mój produkt zostanie uszkodzony 
Jeśli okaże się, że produkt został uszkodzony ze względów innych, niż opisane 
powyżej: Należy się skontaktować z miejscem zakupienia w celu zajęcia się 
uszkodzonym produktem. 
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