Leesmij-bestand voor Philips CamSuite 2.0
Doel:
de nieuwe software, Philips CamSuite 2.0, gebruiken om de webcamfuncties te kunnen gebruiken. Met
Philips CamSuite 2.0 hebt u snel toegang tot de meestgebruikte functies en instellingen.
1. Downloaden en installeren
Stap 1: klik op de koppeling (bestandsnaam) om het bestand te downloaden. Klik op Run (Uitvoeren). De
toepassing wordt voor u geïnstalleerd!

Nu kunt u de toepassing gebruiken! Er wordt een pictogram rechtsonder in het scherm weergegeven
nadat de installatie is voltooid en u uw webcam hebt aangesloten. Het weergegeven modelnummer is
slechts een voorbeeld.

Stap 2: ga naar Programma's > Philips > CamSuite. Hier ziet u de Philips CamSuite Control and Captureprogramma's.

2.

Philips CamSuite 2.0 gebruiken

Stap 1: start Philips CamSuite Control voor toegang tot de verschillende instellingen, functies en
besturingselementen van uw webcam.

*Mogelijk wijken bepaalde pictogrammen van de interface af van de hierboven weergegeven
pictogrammen. Dit is afhankelijk van de functies van uw webcam. Installeer het stuurprogramma van de
webcam om de functies te kunnen gebruiken.
Als het stuurprogramma van de webcam niet is geïnstalleerd, ziet de interface er als volgt uit:

Stap 2: start Philips CamSuite Capture om foto's en video's te maken!
U kunt ook
 Foto's en video's verzenden per e-mail
 Instellingen wijzigen voor foto's, video's en multimediamappen
 De softwareversie van Philips CamSuite bekijken
Tip
Als u de webcam al gebruikt in een andere toepassing, hebt u geen beeld in de viewer van Philips
CamSuite Capture.

Een foto maken en weergeven
1 Richt de camera onder de goede hoek.
2 Klik

in het venster Philips CamSuite Capture.

» Er wordt een foto gemaakt en opgeslagen in de fotogalerij (en in de geselecteerde fotomap op uw
computer).
• Dubbelklik op een foto in de fotogalerij om de foto weer te geven.

Een video opnemen en afspelen
Opmerking
• Als u een hogere resolutie dan 640 x 480 (VGA) kiest, kunt u niet meer op het opnamepictogram klikken.
Kies een lagere resolutie om te kunnen opnemen.
1 Richt de camera.
2 Klik
• Klik

in het venster Philips CamSuite Capture om de opname te starten.
om de opname te onderbreken.

3 Klik
om de opname te stoppen.
» Er wordt een video opgenomen en opgeslagen in de videogalerij (en in de geselecteerde videomap op
uw computer).
• Dubbelklik op een video in de videogalerij om de video af te spelen.
Tip
• Zorg dat u een multimediaspeler hebt geïnstalleerd op uw computer voordat u een video afspeelt.

Beeldresolutie
U kunt verschillende beeldresoluties instellen voor foto's en video's die u maakt met de webcam:
• 160 x 120 (SQVGA)
• 176 x 144 (QCIF)
• 320 x 240 (e-mailgrootte)
• 352 x 288 (CIF)
• 640 x 480 (VGA)
• 1280 x 1024 (1,3 MP, alleen voor foto's)
• ….
Opmerking
• Voor video-opnamen is de maximumresolutie 640 x 480 (VGA).
 De resolutie-instellingen kunnen variëren, afhankelijk van de eigenschappen van uw webcam.
1 Klik in het venster Philips CamSuite Capture op de pijl van het vervolgkeuzemenu.

» De beschikbare resoluties worden weergegeven.

2 Selecteer de gewenste resolutie.
• Herhaal stap 1 en stap 2 als u een andere resolutie wilt gebruiken.

Schermmodus
Via Philips CamSuite Capture kunt u foto's bekijken en video's afspelen in verschillende modi:
• Normaal
• Volledig scherm
• Schermvullend

1 Klik
in het venster Philips CamSuite Capture om te wisselen tussen de modi, van
[Normaal] naar [Volledig scherm] / [Schermvullend] of van
[Volledig scherm] / [Schermvullend] naar [Normaal] .
» U kunt [Fit on screen] (Schermvullend) of [ Full screen mode] (Volledig scherm) selecteren in de
vervolgkeuzelijst.

Galerij
Foto's en video's die u maakt met de webcam, worden opgeslagen in de foto- of videogalerij en in de
geselecteerde foto- of videomap (multimediamappen).

U kunt de galerij als volgt openen:
1 Klik

in Philips CamSuite Capture om de galerij weer te geven.

2 Klik

om de fotogalerij te openen .

• Klik

om de videogalerij te openen .

• Klik

om de galerij te verbergen.

De foto-/videomap openen
In de fotogalerij:
1 Selecteer een foto en klik
In de videogalerij:

dan om de fotomap te openen .

1 Selecteer een video en klik

dan om de videomap te openen .

Foto-/videomenu
U kunt het foto-/videomenu openen door met de rechtermuisknop te klikken:
1 Selecteer een foto/video en de foto-/videogalerij.
2 Klik met de rechtermuisknop.
» Het foto-/videomenu wordt geopend.
3 Selecteer een optie om verder te gaan.
Opties in het fotomenu:

• [Weergeven]: de geselecteerde foto's weergeven
• [E-mail]: de geselecteerde foto's verzenden per e-mail
• [Verwijderen]: de geselecteerde foto's verwijderen
Opties in het videomenu :

• [Afspelen]: de geselecteerde video's afspelen
• *E-mail]: de geselecteerde video's verzenden per e-mail
• [Verwijderen]: de geselecteerde video's verwijderen

Foto's/video's verzenden per e-mail
1 Selecteer in de foto-/videogalerij de foto's/video's die u wilt verzenden per e-mail.
2 Klik
.
» Er wordt een e-mailbericht weergegeven waaraan de geselecteerde foto's/video's zijn toegevoegd als
bijlage.
3 Verzend de e-mail.

Foto's/video's verwijderen uit de galerij
1 Selecteer in de foto-/videogalerij de foto's/video's die u wilt verwijderen.
2 Klik op "X".
.
3 Klik in het pop-upvenster op [Yes] (Ja).

» De geselecteerde foto's/video's worden verwijderd uit de galerij.
Klik op [No] (Nee) in het pop-upvenster als u het verwijderen wilt annuleren.

