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Webkamera számítógéphez

Használati útmutató
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Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Hama számítógépes webkamerát választotta! Ez a divatos
formatervezésű készülék kétféle változatban, „AC-120” (00011590 cikkszámon) és
„AC-130” (00011591 cikkszámon) típusjelzéssel kerül forgalomba. Mindkét típus
kompakt formátumú, csekély tömegű, könnyen kezelhető és eredményesen
használható. Az új fejlesztésű, nagyérzékenységű CMOS-chip-pel működő képbontó
jó minőségű képet szolgáltat. A kamera USB-dugasszal csatlakoztatható a
számítógéphez. Ez a kamera akkor ad megfelelően jó képet és videójelet, ha betartja
az alábbiakban leírt alkalmazási útmutató tanácsait.

A kamera jellemzői és alkalmazhatósága

• Támogatja a „Plug & Play”-funkciójú üzemmódot.
• Egyszerűen üzembe helyezhető és USB-dugasszal csatlakoztatható a
számítógéphez.
• Operációs rendszer-követelmény: Windows 2000/XP/Vista.
• Képbontó rendszere: nagyérzékenységű CMOS-chip, nagy felbontással.
• Automatikus fehér-egyensúly beállítással működik.
• Stacionáris képszinkronnal működik.
• Támogatja a dinamikus képváltás-beállítást AVI-videónál.
• Működési jellemzői megfelelnek a TWAIN-előírásoknak.
• A közvetített kép rögzítéséhez többféle képfeldolgozó szoftver is alkalmazható.
•Kézzel állítható fókusz.

Alkalmazhatóság

• Videó-chat az Interneten.
• Videó-telefon.
• Videó-e-mail.

Műszaki adatok

• Felbontás: 100 k
• Csatlakozás számítógéphez: USB-vel
• Képváltás: 15-30 kép/másodperc
• Képjel/zaj viszony: jobb mint 48 dB
• Képérzékelési látószög: 40-60o
• Legkisebb felvételi távolság: 5 cm

Rendszerkövetelmény

• 300 MHz-es Pentium – vagy ennél nagyobb
• Minimum 128 MB-os RAM – vagy ennél nagyobb
• USB 1.1 és 2.0 támogatás
• Operációs rendszer-követelmény: Windows 2000/XP/Vista
• Egy modem vagy egy hálózatkártya
(arra az esetre, ha videó-konferencia
vagy videó-telefon rendszert akar létrehozni)



3

Üzembe helyezési útmutató

Mielőtt véglegesen üzembe állítaná a kamerát, ellenőrizze, hogy az Ön által használt
operációs rendszer felismeri-e a beírt kameratelepítő-név alapján.

A kameratelepítő-név a következő:
X:\SOFTWARE/DRIVER\HAMA WEBKAM SETUP 120 (130) .EXE

Csatlakoztassa a kamerát a számítógép USB-bemenetére. Ezzel a csatlakoztatással
elvégezte a kamera telepítés kezdő lépését. A megjelenő munkaablakban a
kattintson a Cancel-re, majd a gép kiírja a következőt: „ please install the device
driver” (kérem telepítse az új meghajtót). Ahhoz, hogy a számítógép elvégezze az új
meghajtó telepítését, tegye be a CD-ROM –meghajtóba a telepítő CD-t és kövesse a
munkaablakban megjelenő utasításokat.

(1) Válassza ki a munkaablakban megjelenő ikonok közül a webkamera ikonját.

(2) Kattintson a NEXT gombra, hogy a telepítés elinduljon.

(3) A telepítés befejeztével kattintson a FINISH gombra és ezzel a számítógép
USB-bemenetére csatlakoztatott kamera telepítése befejeződött. Indítsa újra a
számítógépet, s ezt követően a PC automatikusan felismeri a kamerát.

Ezek után elhelyezheti a megfelelő helyre a már működő kamerát!
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A termék gyártójának magyarországi képviselője, ill. forgalmazója:

HAMA KERESKEDELMI KFT.
1181.BUDAPEST, Zádor utca 18.

A Hama termékek magyarországi forgalmazójaként a Hama Kereskedelmi Kft. tanusítja, hogy a Hama
védjegy alatt forgalomba hozott eszközök és készülékek minősége megfelel az Európai Unióban
érvényben lévő alábbi irányelvek szerint rögzített, ill. módosított normáknak, s ennek alapján a
Németországban végzett minőségvizsgálati eredmények szerint kereskedelmi forgalmazását
engedélyezték.

Tesztelési normák:

EU Készülékek üzemeltetésére vonatkozó irányelvek normái:
89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG

EU Kisfeszültségű eszközök üzemeltetési irányelveinek normái:
73/23/EWG, 93/68/EWG

EU Elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök üzemeltetési normái:
89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

IEC szabványok:
IEC 1029-1/1990, IEC 1029-2-1/1993

Ez a villamossági termék megfelel a vonatkozó előírásoknak, és megfelel az élet-, egészség-,
testi épség, üzem- és vagyonbiztonság szempontjainak., tekintettel a

MSZ 271, MSZ 11009, MSZ 11013
ide vonatkozó normáira.

A Hama Webkamerához mellékelt használati útmutató megfelel az
EU-ban előírt vevőszolgálati követelményeknek.


