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Als u HDMI- of Composiet AV-kabels 
gebruikte op uw PlayStation 3, dient u de 
video-uitvoer opnieuw in te stellen op 
Component AV-kabels aan de hand van 
deze stappen:
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COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN

COMPONENT VIDEO OUT AUDIO OUT
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Handleiding Aan de slag voor Game Capture
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Componentkabels van de spelcomputer (NIET MEEGELEVERD)

Schakel uw Xbox 360 of PlayStation 3 uit. Sluit een voor de spelcom-
puter geschikte Component AV-kabel* aan op de A/V-poort van de 
spelcomputer. In het geval van PlayStation 3 kan de HDMI-kabel 
aangesloten blijven als u dat wilt. Op de Xbox 360 moet de HDMI-kabel 
mogelijk worden verwijderd om plaats te maken voor de Component 
AV-kabel. Sluit vervolgens de Component-videokabel en de 
RCA-audiokabels aan op de overeenkomende gekleurde ingangen 
op het Roxio GameCAP-apparaat.  

*De voor de spelcomputer specifieke Component AV-kabels worden 
NIET MEEGELEVERD.

Sluit de Component-videokabels aan tussen 
de uitgangen van het Roxio GameCap-
apparaat en de overeenkomende gekleurde 
Component-video-ingangen op uw tv. 

Sluit de RCA-audiokabels aan 
tussen de uitgangen van het Roxio 
GameCap-apparaat en de 
overeenkomende gekleurde 
RCA-audio-ingangen op uw tv. 

Sluit de USB-kabel 
aan op de uitgang 
van het Roxio 
GameCAP-apparaat 
en de USB 2.0-poort 
op uw laptop of pc.
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Selecteer (X) om de wijziging te bevestigenSchakel over naar de optie Component/D-aansluiting 
en bevestig de wijziging 

Gebruik de afstandsbediening van uw tv om de invoer in te 
stellen op Component
Selecteer alle resoluties die door uw televisie worden 
ondersteund, met uitzondering van 1080p. Roxio GameCAP 
biedt geen ondersteuning voor 1080p.



Suggerimenti:

• Als u de voorbeeldweergave niet kunt zien in de Roxio Game Capture-software, schakelt u de spelcomputer 
uit en weer in. Het videosignaal wordt opnieuw ingesteld wanneer u de spelcomputer weer inschakelt. 

• Als uw Xbox 360 is geleverd met een hybride A/V-kabel moet deze zijn ingesteld op de HD-modus.

•  

Xbox 360
Gebruik de afstandsbediening 
van de tv om de invoer te 
wijzigen in Component
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Quick Start Guide available in French, German, Italian, Spanish & Dutch here: 

Schnellstarthandbuch hier auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Holländisch verfügbar:

Guía de inicio rápido disponible en francés, alemán, italiano, español y holandés aquí: 

Guide de démarrage disponible en français, allemand, italien, espagnol et néerlandais ici : 

Guida introduttiva disponibile qui in francese, tedesco, italiano e olandese.:

Handleiding Aan de slag hier beschikbaar in het Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Nederlands:

www.roxio.com/gamecap/guide
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