เครื่องฉายภาพสามมิติ
รุน D-1320

ขอควรระวังในการใชงาน

ขอแนะนํา : กรุณาอานอยางละเอียดกอนใชงาน
 ควรตั้งเครื่องอยูบนฐานรองรับที่มั่นคง เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกตัวเครื่อง
 อยาวางอุปกรณนี้โดยตรงภายใตแสงแดดหรือใกลในอุณหภูมิที่สูง
 อยาวางอุปกรณนี้ใกลน้ํา
 ใหวางเครื่องหางจากกรดหรือดางหรือกาซ
 อยาวางเครื่องฉายภาพสามมิตินี้ในที่มีความชื้น, ฝุน, ลมแรง
 สภาพแวดลอมการทํางานที่แนะนําคือ
อุณหภูมิ:0ºC--45ºC(32ºF-113ºF)
ความชื้น:นอยกวา 75%
 กอนทําความสะอาดควรถอดปลั๊กและสายพวงตางๆออกกอนและควรใชผาแหงหรือ
ชุบน้ําหมาดๆ ทําความสะอาด เทานั้น
 หากพบอาการผิดปกติของเครื่อง เชนควันหรือกลิ่นหรือเสียงแปลกๆ ใหรีบถอดปลั๊ก
ทันทีและติดตอตัวแทนจําหนาย หรือ ศูนยบริการของ VERTEX โทร 02-938-1424
 ควรถอดปลั๊กออก หรือปดเครื่อง เมื่อไมใชงาน

สวนประกอบตางๆของเครื่อง

รูปแสดงการใชงาน และการพับเก็บของเครื่อง
ขณะใชงาน:

·

ขณะพับเก็บ:

การใชงานตางๆของเครื่อง
การควบคุมการทํางานตางๆของเครื่องสามารถควบคุมไดทั้งสิ้น 3 วิธี : ควบคุมผานปุม
ควบคุมบนตัวเครื่อง , ควบคุมผานรีโมทคอนโทรล , ผานชองตอสัญญาณ RS-232
1. การควบคุมผานปุมควบคุมบนตัวเครื่อง

POWER
SPLIT
AF/RESET
RGB
FREEZE
ROTATE
AF
LAMP
NEAR/FAR
TELE/WIDE
BRI +
BRI B.W/C
E-TEXT
NEGA
AWB
VIEW
EXIT
SAVE
RES

สําหรับเปด / ปดเครื่อง
สําหรับ Function การแบงภาพ
ปรับความคมชัดอัตโนมัติ และ กลับสูคาโรงงาน
สําหรับเลือกชองตอสัญญาณ RGB (VGA) Input โดยสัญญลักษณไฟจะปรากฎ
เพื่อแสดงสถานะของการตอชองสัญญาณCAMERA – ภาพจากหัวกลอง , PC1
– ภาพจากชอง RGB (VGA) Input 1 , PC2 – ภาพจากชอง RGB (VGA) Input 2
สําหรับ Function การแชภาพ (หยุดภาพ)
สําหรับการหมุนภาพ
ปรับความคมชัดแบบอัตโนมัติ
สําหรับเปดปดไฟสองสวาง ดานบน และ ดานลาง
สําหรับปรับความคมชัดแบบละเอียด
สําหรับการซูมขยายภาพ โดยเครื่องจะปรับความคมชัดโดยอัตโนมัติดวย
สําหรับปรับเพิ่มแสงสวาง
สําหรับปรับลดแสงสวาง
สําหรับเปลี่ยนภาพสี เปน ขาวดํา
สําหรับการทํางานของ Function E-TEXT
สําหรับการเปลี่ยนภาพเปน Mode NEGATIVE
สําหรับการปรับภาพแสงสีขาวอัตโนมัติ
สําหรับการแสดงภาพที่บันทึกไว
สําหรับออกจาก Mode แสดงภาพที่บันทึกไว
สําหรับบันทึกภาพจากหัวกลองในขณะนั้นๆลงในหนวยความจําในตัวเครื่อง
สําหรับการปรับความละเอียดของการแสดงภาพ

การบันทึกภาพลงในเครื่อง Computer ผานทางสาย USB
เชื่อมตอสาย USB จากตัวเครื่อง VISUALIZER ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร เปด Folder ชื่อ USB
2.0 จากแผน CD ที่มาพรอมกับเครื่อง เลือก Folder “USB 2.0 DRIVER”

จากนั้น Click เลือก File “Setup.exe”*
เครื่อง VISUALIZER

ใน Folder “USB2.0DRIVER” เพื่อติดตั้ง Driver ของ

ในบางกรณีทานอาจจะตอง Restart เครื่อง คอมพิวเตอรของทาน และ ทําการเชื่อมตอสาย
USB จากตัวเครื่อง Visualizer อีกครั้ง เพื่อใหระบบทําการคนหา Driver แบบ อัตโนมัติใหมอีกครั้ง
***** File : Setup.exe คือ File ชือ่ Setup ที่เปนรูปแบบ Application *****
จากนั้น เลือก โปรแกรม amcap903.exe ใน Folder USB 2.0

เมื่อเปดโปรแกรม แลว จะมี หนาตาง windows ปรากฏขึ้นมาใหม หากไมมีภาพปรากฏขึ้น ใหเลือกที่
Devices จากนั้นเลือก USB Video Device รอสักครู ภาพจะปรากฏขึ้นบนจอ กรณีไมมีภาพ
ปรากฏบนหนาจอใหเลือกที่ Option >Preview

กรณีตองการบันทึกเปน File Video ( AVI )
การบันทึกภาพลงในเครื่องคอมพิวเตอรเปนภาพเคลื่อนไหว ( วีดีโอ ) ใหเลือกที่เมนู File
จากนั้นเลือกเมนูยอย Set Capture File จากนั้นใหทานตั้งชื่อ File พรอมตําแหนงที่ทานตองการให
จัดเก็บลงในเครื่อง จากนั้น Click “Open” เครื่องจะทําการตั้งชื่อ File ตามที่ทานระบุ พรอม
ตําแหนงที่ทานจัดเก็บ File ตามที่ทานระบุ
เริ่มบันทึกภาพ เลือกเมนู Capture จากนั้นเลือกเมนูยอย Start Capture จะปรากฏหนาตาง
เล็กๆขึ้น โดยมีหัวขอ Ready To Capture ให Click ที่ OK เพื่อเริ่มทําการบันทึก เมื่อตองการสิ้นสุด
การบันทึกใหเลือกที่เมนู Capture และเลือกเมนูยอย Stop Capture เพื่อสิ้นสุดการบันทึก File
ทานสามารถเลือกตั้งคาการบันทึก File ไดโดยวิธีดงั ตอไปนี้เมนู Option และเลือกเมนูยอย
Video Capture Filter ใชเพื่อตั้งคาตางๆเชน Brightness , Contrast หากตองการกลับไปคาเริ่มตน
ใหมใหเลือกที่ Default
หากตองการตั้งคา ความละเอียดของ File ที่บนั ทึกภาพ ใหเลือกที่เมนู Option และเลือกเมนู
ยอย Video Capture Pin จะปรากฏหนาตาง Properties โดยคําอธิบายการตั้งคาตางๆ คือดังนี้
Frame Rates
คือการ ตั้งคาอัตราการเคลื่อนไหวของภาพ
Output Size
คือการตั้งคาขนาดของ Video
เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งคาใหเลือก OK เพื่อบันทึกคาที่ไดตั้งไว
*** ทานสามารถตั้งเวลาที่ตองการบันทึกได โดยการเลือกที่เมนู Capture และเลือกที่เมนู
ยอย Capture Time Limit ทานสามารถตั้งเวลาไดโดยหนวยของเวลาที่ตั้งเปน วินาที
กรณีบันทึกแบบภาพนิ่ง
ทานสามารถทําไดโดยเลือกเมนู Capture และเลือกเมนูยอย Still จากนั้นเลือกที่ Enable ใหมี
เครื่องหมายถูกที่ Enable
การตั้ง Folder ที่ตองการใหบันทึกภาพ
โดยเลือกที่ Capture เมนูยอย Still และเลือกที่ Folder
การบันทึกภาพลงใน Folder ที่ตั้งไว
เลือกเมนู Capture และเลือกเมนูยอย Still และเลือกที่ Snap เพื่อบันทึกภาพขณะนั้น ลงใน
Folder ที่ระบุไวเปนภาพนิ่ง หรือทานสามารถใชเมนูลัด โดยกด Ctrl+ L

