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1. INLEIDING 
eCAFÉ Webcam Station is een snelle en eenvoudig te gebruiken tool voor het vastleggen van foto's en video's uit uw 
webcam, en voor het laten zien van dit materiaal op een groot aantal media. Met eCAFÉ Webcam Station kunt u met 
een paar muisklikken foto's op een blog, op YouTube, op een PSP®-console of op een iPod® worden gezet. 
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2. DE MICROFOON EN HET BEELD AANPASSEN 
De microfoon van uw webcam aanpassen in eCAFÉ Webcam Station 
 

 

- Klik op de knop . 
- Spreek normaal in de microfoon terwijl u 
tegelijkertijd de schuifregelaar voor het 
microfoonvolume verplaatst. Het is de bedoeling dat 
de indicator de gele zone bereikt, maar niet in de rode 
zone terechtkomt. 
- U kunt op Geluidsinstellingen klikken om de 
opname-eigenschappen van de microfoon te openen. 
- Als u klaar bent, klikt u op Toepassen en 
vervolgens op OK. 

Het beeld van uw webcam aanpassen in eCAFÉ Webcam Station 

 

- Klik op de knop . 
- Pas de verschil delen  instellingen aan: Helderheid 

t 

t u op Toepassen en 

(als het beeld bijvoorbeeld te donker of te licht is), 
Tint… en bekijk het verschil in het weergavevenster. 
- Klik op Standaardwaarde als u niet tevreden ben
met uw nieuwe instellingen en u wilt terugkeren naar 
de standaardinstellingen. 
- Als u klaar bent, klik
vervolgens op OK. 
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3. WEERGEVEN IN VOLLEDIG SCHERM 

 

 

U kunt de beelden verzonden door uw webcam 
ook in volledig scherm laten weergeven door op 

de  knop te klikken of op de F11-toets op 
het toetsenbord te drukken. 
 

Bij weergave in volledig scherm, komen de bedieningen voor het vastleggen en opnemen beschikbaar als u de muis 
rechtsonder in het scherm plaatst (zie sectie 4 voor meer informatie over opname-instellingen) 

 
 

Op elk gewenst moment kunt u overschakelen naar vensterweergave door op de  knop te klikken linksboven in 
uw scherm, of door nogmaals op de F11-toets te drukken. 
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4. ALTIJD AL EEN POPSTER OF VERSLAGGEVER WILLEN ZIJN? 
ZIET U ZICHZELF ALS EEN ECHTE KOMIEK? 

 NEEM UW VOORSTELLING OP MET HERCULES ECAFÉ WEBCAM STATION 
Misschien droomt u er wel van zanger, choreograaf of verslaggever te worden. De Hercules Hercules Webcam is 
dan een prima hulpmiddel om uzelf te filmen en uw stijl te verbeteren. Met de eCAFÉ Webcam Station-software 
kunt u uw favoriete sterren imiteren of uw eigen stijl ontwikkelen. Laat gewoon uw fantasie de vrije loop. U kunt 
hiervoor gebruikmaken van de volledige set opnameopties van de webcam (de foto-, burst- of zelfontspannermodus 
en de modus video opnemen). 

4.1. Een enkele foto maken 

 

- Start eCAFÉ Webcam Station. 

Opmerking: In de rechterbenedenhoek van het scherm wordt 
nu ook Xtra Controller geopend, waarin u toegang hebt tot 
zoomfuncties. Als u deze functies niet wilt gebruiken, kunt u het 
venster verbergen door op de knop  in de rechterbovenhoek 
te klikken.  
- Klik in het hoofdvenster op de knop Vastleggen. 

 

Er wordt een nieuw venster geopend. Voer de volgende 
stappen uit zoals op het scherm wordt aangegeven: 
1. Selecteer de modus Enkele foto. 

 
2. Selecteer de resolutie in de lijst. 

3. Klik op de knop . 

Het beeld wordt opgeslagen op de standaardlocatie en in de standaardindeling (jpeg). Vervolgens wordt de map die 
de foto's bevat geopend, met miniatuurweergaven van uw foto's. 

Opmerking: Zie hoofdstuk 4.5, Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video, als u de 
standaardlocatie en de standaardindeling voor het opslaan van foto's wilt wijzigen. 
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4.2. Foto's maken in de burst-modus 

 
 

- Klik in het hoofdvenster van eCAFÉ Webcam Station op 
de knop Vastleggen. 

 
 

Er wordt een nieuw venster geopend. Voer de volgende 
stappen uit zoals op het scherm wordt aangegeven: 
1. Selecteer de Burst-modus. 

 
2. Selecteer de resolutie in de lijst. 

3. Klik op de knop . 

U hebt nu 3 seconden de tijd om te poseren voor de foto's. 
Vervolgens worden er snel achter elkaar 10 foto's 
genomen, met een snelheid van 3 beelden per seconde 
(standaardinstellingen). 

- Druk nogmaals op de knop om het nemen van 
een serie foto's te stoppen.  

De beelden worden opgeslagen op de standaardlocatie en in de standaardindeling (jpeg). Vervolgens wordt de map 
die de foto's bevat geopend, met miniatuurweergaven van uw foto's. 

In deze modus maakt eCAFÉ Webcam Station een GIF-animatie in een submap GIF, die automatisch wordt 
geopend zodat u de gemaakte animatie kunt bekijken. Verras uw vrienden door dit bestand te importeren op uw 
website of uw Blog. (Zie hoofdstuk 6.1., Foto's of video's toevoegen aan uw Blog, voor meer informatie over deze 
functie). 
Opmerking: Zie hoofdstuk 4.5, Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video, als u de verschillende 
instellingen voor het vastleggen van foto's in de burst-modus wilt wijzigen. 
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4.3. Foto's maken in de zelfontspannermodus 

 

- Klik in het hoofdvenster van eCAFÉ Webcam Station op 
de knop Vastleggen. 

 
 

Er wordt een nieuw venster geopend. Voer de volgende 
stappen uit zoals op het scherm wordt aangegeven: 
1. Selecteer de Zelfontspannermodus. 

 
2. Selecteer de resolutie in de lijst. 

3. Klik op de knop . 

U hebt nu 3 seconden de tijd (standaard) om te poseren voordat de foto wordt gemaakt. 

Het beeld wordt opgeslagen op de standaardlocatie en in de standaardindeling (jpeg). Vervolgens wordt de map die 
de foto's bevat geopend, met miniatuurweergaven van uw foto's. 

Opmerking: Zie hoofdstuk 4.5, Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video, als u de verschillende 
instellingen voor het vastleggen van foto's in de zelfontspannermodus wilt wijzigen. 
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4.4. Een videoreeks opnemen 

 

- Klik in het hoofdvenster van eCAFÉ Webcam Station 
op de knop Vastleggen. 

 

Er wordt een nieuw venster geopend. Voer de 
volgende stappen uit zoals op het scherm wordt 
aangegeven: 
1. Selecteer de modus Video opnemen. 

 
2. Selecteer de resolutie in de lijst. 

Neem de gewenste positie aan en bereid uw tekst of 
choreografie voor. 

3. Klik op de knop  om de opname te starten. 

 

- Klik opnieuw op de knop  om te stoppen met 
opnemen. 

De videoreeks wordt standaard op de geselecteerde locatie opgenomen in de .avi-indeling, en de map die de video's 
bevat, wordt geopend. 
Opmerking: Zie hoofdstuk 4.5, Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video, als u de verschillende 
instellingen voor het opnemen van video wilt wijzigen. 
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4.5. Instellingen selecteren voor het vastleggen van foto's en video 

 Deze stap hoeft u alleen de eerste keer uit te voeren, of als u de standaardinstellingen wilt wijzigen 
(opslaglocatie, foto-indeling, modus voor vastleggen, geluid tijdens vastleggen). 

De instellingen voor vastleggen kunnen worden geselecteerd in eCAFÉ Webcam Station. 

- Klik op de knop . 
- Selecteer Instellingen voor vastleggen. 
Het venster Instellingen voor vastleggen wordt geopend. 

- Selecteer de gewenste webcam. 

De locatie selecteren voor het opslaan van foto's en video 

 

- Controleer in het gebied Foto's of Video's de locatie waarop uw foto's en 
video's worden opgeslagen. 

- Als u de locatie wilt wijzigen, klikt u op Bladeren en selecteert u een andere 
map. 

De indeling van uw foto's selecteren 

 

- Selecteer de gewenste indeling bij Fotoformaat: Bitmap of JPG (standaard). 

De indeling van uw video's selecteren 

 

- Selecteer onder Video's de video-codec. 

De lijst die wordt weergegeven bevat de codecs die al op uw computer zijn 
geïnstalleerd. Als de codec dit toestaat, kunt u de instellingen wijzigen door op 
de knop Opties te klikken. 

Instellingen selecteren voor de vastlegmodus 

 

- Selecteer onder Burst-modus het totale aantal foto's (1 tot en met 20) en 
het aantal foto's per seconde (1 tot en met 5). 

- Selecteer onder Zelfontspanner-modus de wachttijd voordat de foto wordt 
genomen: van 0 (de foto wordt meteen genomen) tot 10 seconden. 

Het geluid selecteren dat tijdens het vastleggen wordt gemaakt 
- Als u de optie Geluidssignaal als de foto wordt gemaakt inschakelt, geeft eCAFÉ Webcam Station een 
geluidssignaal wanneer een foto wordt genomen. 
- U kunt het standaardgeluid gebruiken of op Bladeren klikken om uw eigen geluid te selecteren ( in de .wav-
indeling). 
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4.6. Foto's of video's selecteren, openen of verwijderen 
Foto's of video's selecteren 
- Start eCAFÉ Webcam Station. 
- Klik op Vastleggen. 

 
 

- Navigeer naar de map Mijn afbeeldingen of Mijn 
video's. 
- Klik in het venster met miniatuurweergaven op een 
item om het te selecteren of klik op de knop Alles 
selecteren om alle items in de map te selecteren. 

Opmerking: U kunt verschillende aaneengesloten items selecteren door Shift op het toetsenbord ingedrukt te 
houden terwijl u op het eerste en het laatste item klikt. U kunt verschillende niet-aaneengesloten items selecteren 
door Ctrl op het toetsenbord ingedrukt te houden terwijl u op elk gewenst item klikt. 
Foto's of video's openen 
- Nadat u een of meer items hebt geselecteerd in het venster met miniatuurweergaven (zie Foto's of video's 
selecteren in het voorafgaande), klikt u op de knop Openen om deze weer te geven. Uw favoriete software voor het 
bekijken van foto's of video's wordt automatisch gestart door eCAFÉ Webcam Station. (Dit is de software die in 
Windows is gedefinieerd voor dit bestandstype). 
Foto's of video's verwijderen 
- Nadat u een of meer items hebt geselecteerd in het venster met miniatuurweergaven (zie Foto's of video's 
selecteren in het voorafgaande), klikt u op de knop Verwijderen om deze te verwijderen. 
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5. ALS U FOTO'S OF VIDEO'S DIRECT OP UW YOUTUBE-ACCOUNT WILT ZETTEN 

Als u nog geen account hebt bij YouTube moet u zich eerst aanmelden op de www.youtube.com-website om foto's en video's op 
YouTube te kunnen zetten. 

 

- Start eCAFÉ Webcam Station. 

- Ga naar de map Mijn video's. 

 
 

- Klik in het preview-venster op het gewenste item om het 
te selecteren. 

- Klik op de knop . 

De video is geconverteerd en het venster YouTube-instellingen wordt geopend. 

- Klik op Een account toevoegen. 

- Geef uw gebruikersnaam (login) en wachtwoord op voor uw YouTube-account. 

- Selecteer het pictogram verbonden met uw YouTube-account.  

- Klik op Verzenden.  

Het venster YouTube-instellingen wordt geopend. 
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- Vul de velden Titel, Beschrijving en Tags in en selecteer de gewenste opties (Categorie, Opmerkingen, enz.) 

- Klik op Volgende. 

Uw video wordt nu geüpload naar de YouTube-website. Er verschijnt een dialoog wanneer het uploaden gereed is. 
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6. FOTO'S EN VIDEO'S TOEVOEGEN AAN UW BLOG? 
Heeft een van uw vrienden onlangs een Blog met foto's gemaakt? Dan kunt u hem of haar nu verrassen door een 
video-blog te maken, waaraan u heel gemakkelijk video's kunt toevoegen dankzij de conversiefunctie van eCAFÉ 
Webcam Station, waarmee een video automatisch naar de juiste indeling wordt geconverteerd. 
Bovendien kunt u uw beelden met eCAFÉ Webcam Station rechtstreeks op uw Blog posten, samen met de tekst van 
uw artikel. En als u meer dan één Blog hebt bij dezelfde host, kan eCAFÉ Webcam Station zelfs uw verschillende 
profielen opslaan. 
Opmerking: eCAFÉ Webcam Station beschikt over instellingen voor de meest bekende Blog-hosts, zodat u 
eenvoudig elementen kunt toevoegen aan uw Blog. Het is echter mogelijk dat u door sommige hosts wordt gevraagd 
uw artikel handmatig te posten, niet automatisch via eCAFÉ Webcam Station. 

6.1. Foto's of video's toevoegen aan uw Blog 
Staan er bestanden in uw map Afbeeldingen of Video's? Dan kunt u waarschijnlijk niet wachten om het resultaat te 
delen met uw lezers en te horen wat zij ervan vinden. 

 

- Klik op de knop . 
 

- Selecteer in eCAFÉ Webcam Station de foto, de 
video of het GIF-bestand dat u wilt toevoegen in de 
corresponderende map. 
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- Selecteer de doel-blog in de lijst. 
 

 Opmerking: Deze stap hoeft alleen de eerste keer te worden uitgevoerd, of als u verschillende instellingen wilt 
wijzigen (opslaglocatie; Blogs toevoegen, wijzigen of verwijderen) U kunt alleen een bestand naar een Blog kopiëren 
als u al ten minste één Blog hebt gedefinieerd in de lijst Mijn Blogs. Als u nog geen Blogs hebt gedefinieerd in de 
lijst Mijn Blogs, wordt u door eCAFÉ Webcam Station gevraagd dit alsnog te doen. 

Een Blog toevoegen aan uw lijst met Blogs 
- Klik in het venster Mijn Blogs op Blog toevoegen. 

 
Als uw Blog-host in de lijst staat Anders… 
- Selecteer uw host. 

- Geef uw blog-profiel een naam. 

- Voer de aanmeldingsgegevens voor uw blog in (uw 
gebruikersnaam) als het betreffende veld wordt 
weergegeven. 

Opmerking: Als het veld niet wordt weergegeven, 
moet u zich handmatig identificeren op de website van 
uw blog-host wanneer u foto's of video's uploadt. 
 

- Selecteer Overige in de lijst met Blog-hosts. 

- Geef uw blog-profiel een naam. 
- Geef het http-adres van uw host op. 
Opmerking: Dit is het adres van de identificatiepagina 
voor uw Blog, meestal de homepagina van de site. 
- Schakel het selectievakje voor uw type Blog in: Blog 
(alleen foto's) of Vlog (foto's en video's). Op basis 
hiervan kan door eCAFÉ Webcam Station de juiste 
indeling voor videoconversie worden geselecteerd: GIF-
animatie (Blog) of MPEG4 (Vlog). 

- Voer de aanmeldingsgegevens voor uw Blog in (uw gebruikersnaam). 
Opmerking: Het is raadzaam de optie Altijd vragen om wachtwoord ingeschakeld te laten als de pc meer dan één 
gebruiker heeft met een Blog op dezelfde Blog-server. Op die manier voorkomt u dat gegevens naar de verkeerde 
Blog worden gestuurd of dat iemand anders video's naar uw Blog post zonder dat u dat weet. 
- Klik op Opslaan. Uw Blog wordt toegevoegd aan de lijst. 
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U wordt door eCAFÉ Webcam Station gevraagd het bestand te converteren naar de juiste indeling voor uw Blog 
(bijvoorbeeld van bmp naar jpeg voor een foto, en van avi naar GIF-animatie als de Blog geen video's accepteert). 

 

Als uw Blog-host toestaat dat een artikel rechtstreeks 
door eCAFÉ Webcam Station naar uw Blog wordt gepost 

Anders… 

- Geef uw wachtwoord op (als de optie Altijd vragen om 
wachtwoord is ingeschakeld). 
- Voer in het venster dat verschijnt de titel en de tekst voor het 
artikel in. 
- Klik op de knop Verzenden als u klaar bent. 
eCAFÉ Webcam Station begint met het uploaden van uw 
artikel naar uw blog via internet.  Uw nieuwe artikel en foto of 
video worden toegevoegd aan uw blog nadat het uploaden 
gereed is. Afhankelijk van de snelheid van uw 
internetverbinding en het aantal en de grootte van de 
bestanden kan dit enkele seconden of zelfs minuten duren. 

Het nieuwe artikel en de foto of de video worden toegevoegd 
aan uw Blog en uw webbrowser wordt automatisch gestart 
door eCAFÉ Webcam Station, zodat u het artikel meteen kunt 
bekijken. 

U wordt door eCAFÉ Webcam Station 
gevraagd zich te identificeren op de 
homepagina van de host van uw Blog en uw 
foto's of video's vervolgens handmatig te laden 
vanuit de doelmap die standaard wordt 
geselecteerd, samen met uw artikel. 

 
Instellingen voor een Blog bewerken in eCAFÉ Webcam Station 

 U kunt alleen Blogs bewerken die u al hebt gedefinieerd in de lijst Mijn Blogs. 

- Selecteer een Blog in het venster Mijn Blogs. 
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- Klik op de knop Blog bewerken. 
- Wijzig de host van de Blog als u dat wilt. 
- Voer de aanmeldingsgegevens voor uw Blog in (uw gebruikersnaam) als het betreffende veld wordt weergegeven. 
Opmerking: Het is raadzaam de optie Altijd vragen om wachtwoord ingeschakeld te laten als de pc meer dan één 
gebruiker heeft met een Blog op dezelfde Blog-server. Op die manier voorkomt u dat gegevens naar de verkeerde 
Blog worden gestuurd of dat iemand anders video's naar uw Blog post zonder dat u dat weet. 
- Klik op Opslaan. De nieuwe instellingen zijn nu van kracht. 

 
Een Blog verwijderen uit uw lijst met Blogs 

 U kunt alleen Blogs verwijderen die u al hebt gedefinieerd in de lijst Mijn Blogs. 

- Selecteer de Blog die u wilt verwijderen in het venster Mijn Blogs. 

 
- Klik op Blog verwijderen. De Blog is nu verwijderd uit de lijst. 
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7. UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR UW IPOD? 
Hebt u een video-iPod en wilt u deze laden met foto's en videoclips die u hebt gemaakt met uw Hercules Webcam? 
Dat is een fluitje van een cent. 

 U hebt een video-iPod en iTunes nodig om bestanden over te zetten. 

- Sluit de video-iPod aan op uw computer. 
- Selecteer in eCAFÉ Webcam Station de foto, de video of het GIF-bestand dat u wilt overzetten in de 
corresponderende map. 
De knoppen Kopiëren naar worden ingeschakeld. 

- Klik op de knop . 
iTunes wordt automatisch gestart en u wordt gevraagd de doelbibliotheek van iTunes te selecteren. 

 
- Selecteer de iTunes Bibliotheek en klik op OK. 
 

Als de iPod wordt gesynchroniseerd met iTunes Anders… 
De inhoud van uw iPod wordt automatisch bijgewerkt. U wordt door eCAFÉ Webcam Station 

gevraagd de doelbibliotheek van de iPod te 
selecteren. 

- Selecteer de iPod Bibliotheek en klik op OK. 
 
Opmerkingen: Raadpleeg de Help bij iTunes voor meer informatie over het synchroniseren van uw iPod met iTunes. 
Op een iPod kunnen geen GIF-animatiebestanden worden weergegeven. Er wordt dan alleen de eerste foto 
weergegeven. 
 

8. UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR UW PSP? 
Gebruikt u uw PSP als draagbare videospeler? Met eCAFÉ Webcam Station kunt u foto's en videoclips die u hebt 
gemaakt met de Hercules Webcam heel eenvoudig overzetten. 

 Uw Memory Stick Duo moet over voldoende opslagruimte beschikken om de bestanden op te slaan. 

- Sluit uw PSP aan op de computer. 
- Selecteer in eCAFÉ Webcam Station de foto, de video of het GIF-bestand dat u wilt overzetten in de 
corresponderende map. 
De knoppen Kopiëren naar worden ingeschakeld. 

- Klik op de knop . 
De PSP wordt gedetecteerd door eCAFÉ Webcam Station en de bestanden worden opgeslagen in de doelmap, 
nadat deze naar de juiste indeling zijn geconverteerd. 

Opmerking: Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw PSP voor meer informatie over het kopiëren van bestanden 
naar een PSP. 
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9. UW FOTO'S OF VIDEO'S OVERBRENGEN NAAR EEN MAP OP UW COMPUTER? 
- Selecteer in eCAFÉ Webcam Station de foto, de video of het GIF-bestand dat u wilt overzetten in de 
corresponderende map. 
De knoppen Kopiëren naar worden ingeschakeld. 

- Klik op de knop . 
Er wordt een venster geopend waarin u mappen kunt selecteren. 

- Selecteer de map waarin u de bestanden wilt opslaan. 
 

10. UW FOTO'S OF VIDEO'S VERZENDEN VIA E-MAIL? 
- Selecteer in eCAFÉ Webcam Station de foto, de video of het GIF-bestand dat u wilt verzenden in de 
corresponderende map. 
De knoppen Kopiëren naar worden ingeschakeld. 

- Klik op de knop . 
Er wordt een e-mailprogramma voorgesteld dat u kunt gebruiken. 

Als u het voorgestelde programma wilt gebruiken Als u een ander programma wilt gebruiken 
of als er geen e-mailprogramma is 
gedetecteerd 

- Klik op Ja. - Start het e-mailprogramma dat u wilt 
gebruiken. 
- Maak een nieuw e-mailbericht. 
- Voeg uw foto- of videobestanden handmatig 
toe aan het e-mailbericht. 
- Typ het onderwerp en de tekst voor het 
bericht en verzend het bericht. 
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Geregistreerde handelsmerken 
Hercules® en eCAFÉ™ zijn geregistreerde handelsmerken van Guillemot Corporation S.A. Microsoft®, Windows®, Windows Live®, Microsoft® Windows® 7, MSN®, Internet 
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Geproduceerd in China 

Copyright 
© 2009 Guillemot Corporation S.A. Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze handleiding mag worden gekopieerd, samengevat, uitgegeven, gepubliceerd, opslagen in een zoekmachine of vertaald in een taal of computertaal, voor enigerlei doel en 
op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch of handmatig hetzij via fotokopieën, opnamen of anderszins, zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Guillemot Corporation S.A. 

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers 
BELANGRIJK: lees de volgende licentieovereenkomst voor eindgebruikers goed door voordat u de eCAFÉ™ in gebruik neemt. De term "Software" heeft betrekking op alle uitvoerbare 
programma's, beheerfuncties, bibliotheken, gegevensbestanden en documentatie in verband met de programma's alsmede het volledige besturingssysteem dat met de eCAFÉ™ is 
meegeleverd. De Software wordt in licentie verstrekt en niet verkocht aan de Gebruiker, alleen voor gebruik overeenkomstig de voorwaarden van deze licentieovereenkomst. U 
verklaart en accepteert hierbij dat u zich aan de voorwaarden van deze licentieovereenkomst zult houden. Gebruik de Software niet als u het niet eens bent met de voorwaarden van 
deze licentieovereenkomst. 
De Software wordt beschermd door internationale copyrightwetten en -overeenkomsten en door andere internationale wetten en overeenkomsten inzake intellectuele eigendom. 
De Software (exclusief de software en secundaire toepassingen) blijven het eigendom van Guillemot Corporation S.A. Alle rechten voorbehouden. Guillemot Corporation S.A. verleent 
alleen een beperkt en niet-exclusief recht om de Software te gebruiken.  
Guillemot Corporation S.A. behoudt zich het recht voor om deze licentieovereenkomst op te zeggen als u zich niet houdt aan deze voorwaarden.  
Verlening van licentie: 
1. De licentie wordt alleen verleend aan de oorspronkelijke koper. Guillemot Corporation S.A. blijft de enige eigenaar en rechthebbende met betrekking tot de Software (exclusief de 

secundaire softwaretoepassingen) en behoudt alle rechten voor die niet nadrukkelijk in deze licentieovereenkomst zijn toegewezen. U mag de rechten die uit hoofde van deze 
licentieovereenkomst zijn verleend, niet in sublicentie verstrekken. U mag deze licentie overdragen op voorwaarde dat u als oorspronkelijke koper niets van de software bewaart en 
dat de begunstigde de voorwaarden van deze licentieovereenkomst leest en accepteert. 

2. U mag de software op slechts één computer tegelijker gebruiken. Het machinaal leesbare gedeelte van de software mag u kopiëren naar een andere computer, op voorwaarde dat u 
de Software verwijdert van de eerste computer en dat de Software niet op verschillende computer tegelijkertijd kan worden gebruikt. 

3. Hierbij erkent en accepteert u het copyright dat bij Guillemot Corporation S.A. ligt. U mag de copyrightinformatie in geen geval verwijderen uit de Software of de gedrukte of 
elektronische documentatie die met de Software is meegeleverd. 

4. De licentie verleent u het recht om één (1) kopie van het machinaal leesbare gedeelte van de Software te kopiëren voor archiveringsdoeleinden, op voorwaarde dat u de 
copyrightinformatie van de Software op de kopie aanbrengt. 

5. Tenzij binnen de limieten die nadrukkelijk zijn toegestaan volgens deze licentieovereenkomst, mag u niet zelf of via derden toestemming geven voor het volgende: een sublicentie 
verstrekken; de Software verstrekken aan of verspreiden onder derden; de Software op meerdere computers tegelijkertijd gebruiken; op enigerlei wijze aanpassingen aanbrengen of 
kopieën maken; de Software op enigerlei wijze onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren of wijzigen of informatie over de Software proberen te achterhalen die niet 
toegankelijk is voor de gebruiker; de gebruikershandleiding kopiëren of vertalen. 

Beperking van garantie:  
De Software wordt in de huidige hoedanigheid geleverd ("as is"), zonder enige garantie van Guillemot Corporation S.A. betreffende het gebruik en/of de prestaties. Guillemot 
Corporation S.A garandeert niet dat de Software ononderbroken of foutloos zal werken. Het gebruik of de prestaties van de Software vallen volledig onder uw eigen 
verantwoordelijkheid en Guillemot Corporation S.A. kan geen enkele garantie bieden betreffende de prestaties en resultaten die u behaalt wanneer u de Software gebruikt. Guillemot 
Corporation S.A. geeft geen enkele expliciete of stilzwijgende garantie betreffende het feit dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, de verhandelbaarheid of de 
geschiktheid van de Software voor een bepaald doel. 
In geen geval is Guillemot Corporation S.A. aansprakelijk voor enigerlei schade ten gevolge van het gebruik of het onvermogen tot gebruik van de Software. 

Toepasselijk recht: 
De voorwaarden van deze licentieovereenkomst vallen onder het Franse recht. 
 
AANBEVELINGEN VOOR MILIEUVRIENDELIJKE AFVOER 

Na afloop van de nuttige levensduur mag u dit product niet weggooien met het normale huisafval, maar dient u het in te leveren bij een inzamelingspunt voor 
afgedankte elektrische en elektronische apparaten  
Dit wordt aangegeven met het symbool op het product, de gebruikershandleiding of de verpakking.  
Volgens hun specifieke kenmerken kunnen deze materialen worden gerecycleerd. Door mee te werken aan recycling en andere methoden voor het hergebruiken 
van afval uit elektrische en elektronische apparatuur, levert u een bijdrage aan het milieu.  
Neem contact op met uw gemeente als u wilt weten waar u terechtkunt met uw afval. 
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