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INTRODUCTIE 

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw EnVivo VHS to DVD MAKER. U zult vele uren plezier beleven 

met deze zeer veelzijdige en handige toepassing. U kunt uw nieuwe apparaat bijvoorbeeld 

gebruiken om uw vakantievideo’s te archiveren op DVD of CD. U kunt ook de beste scènes van 

een spel op uw spelcomputer opnemen en deze later aan uw vrienden laten zien.  

 

 

KENMERKEN 

• Gemakkelijk te uploaden naar “YouTube” om de bestanden te delen met vrienden 

• Gegevensoverdracht naar iPod/PDP/mobiele telefoon 

• USB 2.0 interface 

• Detecteert automatisch NTSC/PAL 

• Realtime opname voor video of stilstaande afbeeldingen in MPEG-formaat 

• Overzetten vanaf videobronnen zoals VHS, V8, Hi8 

• Ondersteunt stilstaande afbeeldingoverzetting naar JPG-formaat 

• Videoresolutie: NTSC: 720 X 480 @ 30 FPS 

  PAL: 720 X 576 @ 25 FPS 

• Externe video-ingang: Composiet en YPbPr 

• Ontkoppelbare Composiet/YPbPr-kabel 

 

 

SPECIFICATIES 

Interface USB 2.0 

Video-ingang Composiet 

 YPbPr 

Audio-ingang RCA-jack L/R 

Afmetingen 68.5 x 24 x 12 mm ( L X B X H inclusief USB) 

Gewicht Ong. 20 g 

 

 

SYSTEEMVEREISTEN 

• Windows® XP(SP2) / VISTA 

• Pentium® IV 1.2 GHz of hoger (P IV 1.6GHz of hoger wordt aangeraden) 

• 256MB RAM of hoger (512MB wordt aangeraden)  

• Videokaart (moet Microsoft DirectX 9.0 of hoger ondersteunen)  

• Geluidskaart (AC97 compatible geluidskaart) 

• Een beschikbare USB 2.0 poort 
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• 500 MB (Voor software-installaties) 

• 4GB of meer vrije harde schijf ruimte (voor video-omzetting of -bewerking) 

• Cd-rom drive (voor software-installaties) 

• Windows Media Player 9.0 of hoger 

• Microsoft DirectX 9.0c 

 

 

HARDWARE-INSTRUCTIES   

 

 

 

Digitale camera    Videorecorder    DVD/VCD-speler   Digitale camera    Videorecorder    DVD/VCD-speler   

Deze aansluitingen 
dienen hier niet 
gebruikt te worden 

Scart adapter voor 
optioneel gebruik 

Opname & bewerking Branden naar 
van video DVD’s 
  

Opname & bewerking Branden naar 
van video DVD’s 
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VERPAKKINGSINHOUD / ACCESSORIES 

• EnVivo VHS to DVD Maker 

• USB-kabel 

• Multi-kabel voor Composiet /YPbPr-kabel 

• RCA-kabel 

• YPbPr-kabel 

• Scart adapter 

• Snelle installatie gids 

• Installatie-CD( Driver en Software*) 

* Software bevat; Cyberlink PowerDirect7, Arcsoft Media Converter, Arcsoft Media Impression 

 

 

Scart adapter EnVivo VHS to DVD Maker 

Multi-kabel voor 
composiet/YPbPr-kabel 

YPbPr-kabel 

RCA-kabel 
USB-kabel 

CD 
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EnVivo VHS to DVD Maker: Het hoofdapparaat dat u nodig heeft om uw videocamera of VCR op 

uw PC/laptop aan te sluiten. 

 

Multi-kabel: Een kabel met vrouwelijke aansluiting die de EnVivo VHS to DVD Maker aansluit op de 

RCA- en/of YPbPr-kabels. 

 

RCA-kabel: Audio/video composietkabel die uw VCR/videocamera aansluit op de EnVivo VHS to 

DVD Maker (door middel van de multi-kabel) 

 

YPbPr-kabel: Componentkabel die nodig is voor aansluiting door middel van UPbPr. U kunt deze 

kabel uitsluitend gebruiken indien uw VCR/videocamera/DVD een YPbPr-uitgang heeft.  

 

Scart adapter: U kunt de Scart adapter in uw VHS inpluggen. Indien uw VHS geen RCA-uitgang 

heeft, dient u de Scart adapter te gebruiken. Vergeet niet de input/output schakelaar op “output” 

te zetten. 

 

USB-verlengkabel: De USB-verlengkabel is een smalle kabel die u kunt gebruiken om de EnVivo 

VHS to DVD Maker op uw PC/laptop aan te sluiten. 

 

Driver/Software CD: De CD bevat de driver die u nodig heeft om de EnVivo VHS to DVD Maker te 

gebruiken. Het bevat tevens de volgende 3 software programma’s: Cyberlink Power Director 7.0, 

Arcsoft Media Converter en Arcsoft Media Impression. De enige software die nodig is voor het 

converteren is de Cyberlink Power Director 7.0. Arcsoft Media Converter en Arcsoft Media 

Impression zijn slechts aanvullende software die u kunt gebruiken als u daar behoefte aan heeft. 

De handleiding voor de software is op de CD te vinden. 
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HOE AAN TE SLUITEN 

U kunt uw digitale camera, VCR, DVD enz. aansluiten op uw PC op een van de volgende 3 

manieren: 

 

1. RCA-/Composietaansluiting 

Sluit de RCA-kabel voor composiet video (geel) en stereogeluid (wit en rood) direct aan op uw 

VCR, DVD enz. en sluit de andere kant aan op de multi-kabel (sluit de rode en witte kabels van de 

RCA-kabel aan op de tweezijdige aansluiting rood/wit op de multi-kabel). Plug vervolgens de 

multi-kabel in het uiteinde van de EnVivo VHS to DVD Maker. Sluit nu de EnVivo VHS to DVD Maker 

aan op uw PC/laptop. 

 

Digitale camera    Videorecorder    DVD/VCD-speler   

Opname & bewerking Branden naar 
van video DVD’s 
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2. RCA-/Composietaansluiting door middle van Scart adapter: 

Sluit een kant van de RCA-kabel aan op de Scart adapter (zorg ervoor dat de schakelaar op de 

Scart adapter op “output” staat). Sluit de Scart adapter aan op uw VCR, DVD enz. Sluit vervolgens 

de andere zijde van de RCA-kabel aan op de multi-kabel (sluit de rode en witte kabels van de 

RCA-kabel aan op de tweezijdige aansluiting rood/wit op de multi-kabel). Plug vervolgens de 

multi-kabel in het uiteinde van de EnVivo VHS to DVD Maker. Sluit nu de EnVivo VHS to DVD Maker 

aan op uw PC/laptop. 

 

 

Digitale camera    Videorecorder    DVD/VCD-speler   

Opname & bewerking Branden naar 
van video DVD’s 
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3. YPbPr-/Componentaansluiting: 

Sluit de YPbPr direct aan op uw VCR, DVD enz. en sluit vervolgens de andere kant aan op de 

multi-kabel. Sluit de rode en witte plugs van de RCA-kabel aan op de VCR, DVD enz. Sluit 

vervolgens de andere kant van de RCA-kabel aan op de multi-kabel (sluit de rode en witte kabels 

van de RCA-kabel aan op de tweezijdige aansluiting rood/wit op de multi-kabel). Plug vervolgens 

de multi-kabel in het uiteinde van de EnVivo VHS to DVD Maker. Sluit nu de EnVivo VHS to DVD 

Maker aan op uw PC/laptop. Let op: voor deze aansluiting dient u zowel de YPbPr-kabel als de 

RCA-kabel te gebruiken. 

 

 

Digitale camera    Videorecorder    DVD/VCD-speler   

Opname & bewerking Branden naar 
van video DVD’s 
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Opmerking:  

• U wordt aangeraden de USB 2.0 Envivo VHS to DVD Maker direct aan te sluiten op uw 

computer (bij voorkeur aan de achterkant van de computer), omdat het aansluiten via een 

USB-hub problemen kan veroorzaken. 

• Zorg ervoor dat de kabel aangesloten worden aan de “OUTPUT” uitgangen op uw VCR, DVD 

enz. Gebruik bij twijfel de Scart adapter en zet de schakelaar op “OUTPUT”. 

• U dient RCA-kabel te gebruiken indien u VHS of HI8 om wilt zetten naar uw PC. Kijk voor de 

aansluitingen op uw VCR, DVD enz. (aansluiting 1 of 2) 

• U dient YPbPr te gebruiken indien u DVD om wilt zetten naar uw PC. Kijk voor de aansluitingen 

op uw DVD. (aansluiting 3) 

• U kunt aansluitingsmogelijkheid 3 alleen gebruiken indien uw VCR, DVD enz. RGB ondersteunt 

en een uitgang hiervoor heeft. 

 

 

DRIVER INSTALLATIE 

Plaats de driver CD in uw CD-speler en klik op “Autorun.exe”, zodat het volgende scherm 

verschijnt: 

 

 

 

Klik vervolgens op “Driver Installation” en het installatieproces zal starten. 

Volg de driver stappen om deze te installeren. 

 

Klik op “Next” voor de volgende stap. 
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Klik vervolgens op “Next” voor de volgende stap. 

 

 

Klik op “Finish” om de driver installatie af te ronden. 

 

 

U bent nu klaar om te starten met de software installatie. 
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SOFTWARE INSTALLATIE 

Beschrijving van Softwarebundel. 

 

Cyberlink Power Director 7: 

Cyberlink Power Director 7 is het programma dat u gebruikt voor het overzet proces. U hoeft alleen 

dit programma te installeren als u uw omgezette video uitsluitend wilt opslaan of branden op een 

CD of DVD om deze op uw DVD-speler te bekijken. 

 

OPMERKING:  

Deze software is de enige software die u moet installeren op uw laptop/PC. Als u alleen 

videobestanden wilt opslaan/branden, hoeft u de andere programma’s niet te installeren. 

 

Arcsoft Media Converter: 

Arcsoft Media Converter is een aanvullend programma dat u naar behoefte kunt gebruiken. 

Arcsoft Media Converter stelt u in staat uw videobestanden om te zetten naar andere formaten, 

zodat u video kunt bekijken op uw PSP, PS3, mobiele telefoon, MP3-speler enz. 

 

Arcsoft MediaImpression 2: 

ArcSoft MediaImpression 2 is een aanvullend programma dat u naar behoefte kunt gebruiken. Het 

programma help u uw foto’s en video’s te organiseren. Het helpt u tevens uw foto’s te bewerken.  

 

PowerDirector 7 introductie 

Nog krachtiger en nog sneller, biedt Cyberlink PowerDirector 7 u meer videoverrijkingde middelen, 

ontwerpmiddelen en meer tijdslijnen om geweldige video’s te maken. Verrijk uw projecten nog 

meer door gratis uit de 13.000+ effecten en door andere PowerDirector gebruikers geuploade 

templates naar DirectorZone te downloaden. 

 

Cyberlink PowerDirector 7 installatie 

1. Plaats de CD in de CD-speler van uw computer en klik op “Run Autorun.exe”. Klik vervolgens op 

“CyberlinkPowerDirector 7.0” en de installatie van CyberlinkPowerDirector 7 zal starten. 

2. Indien u Windows Vista of Windows 7 gebruikt, zult u gevraagd worden of u het programma 

toestaat te starten, klik op “Yes” om verder te gaan.  
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3. Kies de taal en klik op “OK” voor de volgende stap. 

 

 

4. Klik op “Next” om verder te gaan. 

 

 

5. Klik op “Yes” voor de volgende stap. 
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6. Klik op “Yes” voor de volgende stap. 

 

 

7. Klik op “Yes” voor de volgende stap. 
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8. Klik op “Yes” voor de volgende stap. 

 

 

9. Klik op “Finish”.  

 

 

10. Typ het serienummer van de CD-hoes in en klik op “NEXT” om PowerDirector 7 te starten. 
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11. PowerDirector 7 hoofdscherm. 

 

De PowerDirector 7 features zijn te vinden in de Help of in de Gebruikershandleiding. 

 

Hoe uw opname op te slaan of te branden op een CD of DVD: 

1. Na het installeren van Cyberlink PowerDirector 7, zal een snelkoppeling op uw 

bureaublad geplaatst worden voor Cyberlink PowerDirector 7. Dubbelklik op 

het icoon dat op de afbeelding hieronder lijkt om het programma te starten 

(De eerste keer dat u het programma start zal u gevraagd worden om de 

activeringssleutel in te typen. U kunt deze activeringssleutel vinden bovenop 

de CD-hoes). 

Wanneer u voor het eerst CyberLink PowerDirector opent, verschijnt het programma als volgt: 

Wijzig functieknoppen 
Open een wijzigingsruimte 
toegewijd aan een specifieke 
taak. 

Bibliotheekscherm  
Bevat uw mediainhoud samen met 
allerlei effecten, overgangen en andere 
mediaruimten. 
 

Modusknoppen 
Klik om tussen werkmodus 
te schakelen. 

Previewscherm  
Voorziet in afspeelbediening om 
voorbeelden van clips en films te bekijken. 
. 

Magic tools 
Levert gemakkelijke 
manieren om met 
mediaclips te werken. 

Functieknoppen  
Snelkoppelingen naar 
gebruikelijke functies. 

Werkruimte  
Voeg hier mediaclips en 
effecten in. 
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2. Klik op “Capture” om capture modus te betreden. 

 

 

3. Nu dient u uw VCR, DVD-speler enz. te starten en op de rode “recording” knop te klikken, vlak 

onder de afbeelding en de opname zal starten. Klik op de vierkante “Stop” knop net onder de 

afbeelding wanneer u klaar bent met opnemen. 

 

 

4. Klik nu op “Edit” in de bovenbalk. 

Door op “Add” te klikken, kunt u uw opnames toevoegen aan de Video Track aan de 

onderkant. Aan de linkerkant van het programma zal een balk staan waarin u effecten, titels, 

geluid kunt toevoegen, video in hoofdstukken kunt verdelen en ondertiteling voor uw 

opnames kunt maken.  
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Wanneer u klaar bent met bewerken heeft u twee opties. U kunt uw video branden op een CD of 

DVD of opslaan op uw computer. 

 

5A.  Video branden op een CD of DVD 

A. U brandt uw video op een CD of DVD door op “Create Disc” aan de bovenkant van het 

programma te klikken. 

 

 

B. Hier kunt u een menu en achtergrond muziek voor uw menu toevoegen. 

U kunt het menu van de DVD die u gaat maken tevens wijzigen. U doet dit door op “Modify” 

aan de bovenkant te klikken. Hier kunt u een titel aan het menu toevoegen en opties zoals 

“Subtitles”, “Chapter”, enz. toevoegen/verwijderen en het bewerken beëindigen door op 

“OK” te klikken. 
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C. Nu u een menu heft aangemaakt voor uw video, bent u klaar om het te branden. Klik nu op 

“Burn” aan de rechter onderkant van het programma. 

 

D. Voordat het brandproces start, kunt u de naam van de CD of DVD die u gaat maken wijzigen 

in de “Box” aan de rechterkant van “Disc volume label”. 

Controleer of er een uitroepteken links van “Burn to disc” staat. 

 

E. Plaats een lege DVD in uw PC/laptop. 

 

F. Klik vervolgens op “OK” en het brandproces zal starten. 

 

 

5B. Opslaan op uw PC/laptop 

A. U kunt dit doen door op “Produce” te klikken aan de bovenkant van het programma. Een 

nieuw scherm zal geopend worden. 

 



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001   21 

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut  

info@teknihall.be / www.teknihall.be. PO-1051 

 

 
 

B. Kies “Create a File” en klik op “Next”. 

 

 

C. Kies “.AVI” of “.MPEG2”. Wij raden “.MPEG2” aan, omdat deze minder ruimte in beslag neemt 

op uw harde schijf dan “.AVI”. Hier kunt u tevens de kwaliteit van uw opname wijzigen. Ga 

verder door op “Next” te klikken. 
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D. Nu kunt u kiezen waar op uw computer u wilt opslaan en hoe u uw film wilt noemen door op 

de knop met de drie punten te klikken. Klik vervolgens op “Start Rendering” en het programma 

zal beginnen met het verwerken van de film en het opslaan op uw computer. 

 

 

 

Arcsoft Media Converter introductie 

Arcsoft Media Converter is een krachtige alles-in-één multimedia bestandenomvormer. Dit 

programma zet uw multimedia bestanden snel en moeiteloos om in formaten die geoptimaliseerd 

zijn voor gebruik op uw mobiele telefoon of PMP. 

 

Arcsoft Media Converter installatie 

1. Plaats de CD in het CD of DVD station van uw computer en klik op “Run Autorun.exe”. Klik 

vervolgens op “Arcsoft Media Converter” en de installatie van Arcsoft Media Converter zal 

starten. Indien u Windows Vista of Windows 7 gebruikt, zal u gevraagd worden of u het 

programma wilt starten, klik op “YES” om verder te gaan. 

 

2. Kies een taal en klik op “OK”. 

 

 

3. Druk op “NEXT” voor de volgende stap. 
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4. Druk op “YES” voor de volgende stap. 

 

 

5. Nu wordt er om “Customer Information” gevraagd. Het is belangrijk dat u alle klantinformatie 

invult, anders kunt u niet verder gaan met de installatie. Nadat u de klantinformatie heeft 

ingevuld, klikt u op “NEXT” om verder te gaan. 

a) Eerst dient u uw “User Name” in te vullen. U kunt uw gebruikersnaam invullen of iets 

willekeurigs. 

b) Nu dient u de “Company Name” in te vullen. U kunt uw eigen naam of iets willekeurigs 

invullen. 

c) Nu dient u de “License Key” in te vullen. U kunt de licentiesleutel in de linker onderhoek op 

de papieren enveloppe waarin de CD zat, vinden. 
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Opmerking: Tijdens het intypen van de licentiesleutel is het zeer belangrijk dat u exact intypt 

wat op de hoes staat. Typ dus ook de hoofdletters en strepen correct in. 

Zie het voorbeeld hierboven. 

 

 

 

6. Klik op “NEXT” voor de volgende stap.  

 

7. Klik op “NEXT” om naar de volgende stap te gaan (De installatie zal stap 9 overslaan indien u 

Media Player 9 of een nieuwere versie geïnstalleerd heeft op uw computer). 
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8. Klik op “NEXT” voor de volgende stap.  

 

9.  Klik op “Finish”. 
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Media Converter Introductie 

1. Bestanden omvormen 

Start “Arcsoft MediaConverter” om bestandsformaten om te vormen. 

Selecteer “AddFile” om het bestand dat u wilt omvormen naar een ander formaat toe te voegen. 

U kunt het bestandsformaat aan de linkerzijde instellen. Selecteer de map waarin u het bestand 

wilt opslaan en klik op “Start” om de bestandsomvorming te voltooien.  

 

 

2. Instellen om met “YouTube” te werken 

MediaCoverter kan direct uw bestand omvormen naar “YouTube” formaat en deze automatisch 

uploaden naar de “YouTube” website. In “Extra” in de functiekolom aan de rechterbovenkant, 

kunt u “Setting YouTube Account” kiezen om uw “YouTube” account in te stellen. 
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2.1 Setup Stap 1 

Maak een “YouTube” account aan op de website van “YouTube” en log in. 

Een account op “YouTube” is verplicht om deze optie te gebruiken.  

 

 

2.2 Krijg toestemming 

Na het aanmaken van uw account, klik op “Get Authorization”. 

Media Converter zal u naar de “YouTube” website brengen. 

Klik op “Allow” om verder te gaan in het instelproces. 

 

2.3 Toestemming 

Nadat op de “Allow” knop is geklikt, zal de “YouTube” website u de toestemmingspagina laten 

zien. 

In deze stap heeft u de instellingen op de “YouTube” website afgerond.  



Voor Nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 0900 400 2001   28 

De gesprekskosten bedragen 0,18 €/minuut  

info@teknihall.be / www.teknihall.be. PO-1051 

 

 
 

 

 

2.4 Opslaan 

Klik op “Save” in Media Converter om de setup to voltooien. 

 

 

2.5 “You Tube” video uploaden 

Selecteer “YouTube Videos” bij “Select Device Model” aan de linkerzijde. 

Selecteer “YouTube” bij “Convert To” aan de onderzijde van het scherm. 

Voeg de bestanden die u wilt uploaden naar “YouTube” toe en klik op “Start” om het uploaden te 

starten. 
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De Media Converter features zijn in de Help of de Gebruikershandleiding te vinden. 

 

Media Impression Introductie 

De volgende generatie van PhotoImpression – ArcSoft’s mediamanagement software geeft u 

nieuwe, spannende manieren om uw foto’s en video’s te presenteren, bewerken, delen en te 

beveiligen. 

 

Media Impression installatie 

1. Plaats de CD in de CD-speler van uw computer en klik op “Run Autorun.exe”. Klik vervolgens op 

“Media Impression” en de installatie van Arcsoft MediaImpression zal starten. 

2. Indien u Windows Vista of Windows 7 gebruikt zal u gevraagd worden of u het programma wilt 

toestaan te starten, klik op “YES” om verder te gaan. 

3. Kies een taal en klik op “OK”. 
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4. Klik op “NEXT” voor de volgende stap. 

 

5. Klik op “YES” voor de volgende stap. 

 

6. Klik op “NEXT” voor de volgende stap. 
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7. Klik op “NEXT” voor de volgende stap. 

 

8. Klik op “NEXT” voor de volgende stap. 

 

9. Klik op “Finish” . 
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10. Arscoft Media Impression hoofdscherm 

 

 

De Media Impression features zijn te vinden in de Help of in de Gebruikershandleiding. 

 

VEEL GESTELDE VRAGEN: 

• Wat is “Name” en “Company Name” in “Customer Information”? 

A. Deze informative dient ingevuld te worden om te starten. Eerst dient u een “User Name” in 

te vullen. Bij “User Name” kunt u uw eigen naar of iets willekeurigs invullen. Wat u invult is 

niet belangrijk, zolang er maar iets ingevuld wordt. 

B. Nu kunt u de “Company Name” invullen, hier kunt u uw eigen naam of iets willekeurigs 

invullen. Nogmaals, het is niet belangrijk wat er ingevuld wordt, zolang er maar iets 

ingevuld wordt. 
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• Waar kan ik de License Key vinden? 

U kunt de licentiesleutel vinden in de linker onderhoek van de papieren CD-hoes. Tijdens het 

intypen van de code is het belangrijk de letters/nummers correct in te typen en normale van 

HOOFDLETTERS te onderscheiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Is ere een handleiding voor de software van Cyberlink Power Director, Arcsoft Media Converter 

& Media Impression? 

Ja, de originele handleidingen voor de software kan op de CD gevonden worden. Plaats de 

CD in uw computer, kies “Manual” en u zult daar de originele handleiding in uw taal vinden. 

 

• Ik krijg geen signaal wanneer ik de aansluitingen aangesloten heb. 

Controleer of alle kabel zijn aangesloten. 

Controleer of de RCA-kabels in uw VCR/camcorder of DVD aangesloten zijn aan “out” 

uitgangen.  

Als u de Scart adapter gebruikt, controleer dan of de schakelaar op “OUTPUT” staat. 

 

 

VERWIJDERING 

 

 

 

 

 

 

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen, delen en 

inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en schadelijk voor de 

menselijke gezondheid als afval bestaande uit elektrische en elektronische 

apparatuur (WEEE) niet correct wordt weggegooid. 

Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien links), zouden niet 

met het huishoudafval weggegooid moeten worden. Neem contact op met 

uw lokale autoriteit op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat 

zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor recycling in uw 

omgeving. 


