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Činnosť
Zapnite počítač.
Vložte inštalačný CD-ROM.
Kliknite: Install driver (Inštalovať ovládač).
Vyberte jazyk. Kliknite: OK
Kliknite: Ďalej.
Vyberte: ‘Complete’ (Kompletný). Kliknite: Ďalej
Kliknite: Ďalej
Windows XP: Ak sa objaví okno: Kliknite: Pokračovať napriek tomu.
Windows 2000: Kliknite: Áno.
Kliknite: Dokončiť. Windows Me/98SE: reštartujte počítač
Pripojte webkameru. Windows 2000/Me/98SE =>15
Len vo Windows XPSP2 vyberte: Nie, teraz nie. Kliknite: Ďalej.
Vyberte: Inštalovať softvér automaticky [Odporúča sa]. Kliknite: Ďalej.
Windows XP: Ak sa objaví okno: Kliknite: Pokračovať napriek tomu
Kliknite: Dokončiť.
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Riešenie problémov
Ako použiť webkameru na
videokonferenciu cez
internet

Ako nahrávať jednoduché
video

Použite službu MSN Messenger (príklad).
V inštalačnom menu na CD-ROM kliknite na odkaz a stiahnite si z internetu
najnovšiu službu MSN Messenger.
Prejdite si sprievodcom cez MSN na CD-ROM a prečítajte si návod k MSN
na CD-ROM
Použite pomôcku AMCAP, ktorá sa nainštaluje spolu s ovládačom
webkamery.
Otvorte menu Štart vo Windows. Pri použití AMCAP použite návod na CDROM
Nastavte krúžok objektívu kamery, aby bol obraz ostrý.

Obraz nie je ostrý.

Zvýšte alebo znížte vzdialenosť medzi kamerou a predmetom, ktorý budete
filmovať.
Zlepšite osvetlenie okolia.
Zatvorte všetky ostatné programy, ktoré môžu používať kameru.

Kamera nefunguje s mojou
službou Messenger alebo
nedokáže vytvoriť kontakt.

Vyberte kameru z USB portu a potom ju vložte naspäť.
Bola vybraná iná kamera. Vyberte správnu kameru.
Skontrolujte, či ste pripojení k internetu.
Skontrolujte, či vaše internetové pripojenie alebo sieťový router sú
nakonfigurované na použitie služieb Messenger. Použite odkazy na CD-ROM
a použite sprievodcu alebo si stiahnite najnovšiu službu MSN Messenger.
Stiahnite si a nainštalujte si najnovšiu verziu služby Messenger.

Najaktuálnejšie FAQ (najčastejšie otázky), ovládače a manuály nájdete na webe výrobcu.
Bezpečnostné predpisy
• Zariadenie svojpomocne neotvárajte ani neopravujte.
• Zariadenie nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
Toto zariadenie vyhovuje rozhodujúcim požiadavkám a ostatným príslušným podmienkam platných
európskych smerníc. Prehlásenie o zhode (DoC) nájdete na na webe výrobcu.
Záruka
• Na tento výrobok sa vzťahuje dvojročná záručná doba výrobcu, ktorá začína plynúť dátumom
predaja. Pre viac informácií na webe výrobcu.

