
Digitálna webkamera 
 

(Preklad pôvodného návodu na použitie) 

 
 
 

Užívateľská príručka 
 
Ďakujeme, že ste si vybrali našu webkameru novej generácie! Je to vysoko výkonný digitálny produkt 
zaručený našou technológiou a kvalitou. Má vysoké rozlíšenie a rýchlu prenosovú rýchlosť a tiež 
pekne vyzerá a je ľahko prenosná. Zdieľajte svoje zážitky, riešte pracovné záležitosti alebo súkromné 
rozhovory na veľké vzdialenosti. 
 
Parametre a vlastnosti 
Farebné snímače COMS s vysokým rozlíšením 
Veľkosť snímaného okna: 640x480 / 800x600 
Režim videa: 24bitová skutočná farba 
Rozhranie: USB port 
Prenosová rýchlosť: 
320 x 240 25F / S 
640 x 480 25F / S 
1280 x 720 25F / S 
1920x1080 25F / S 
Pomer šumu: viac ako 48 dB (30 F / s 220 LUX) 
Dynamický rozsah: vyšší ako 72 dB 
Zaostrenie obrázka: 5 cm až nekonečno 
Zabudovaná kompresia obrázkov 
Automatické nastavenie jasu 
Automatická farebná kompenzácia 
Ručné zaostrovanie 
 
Požiadavky na systém 
Počítač IBM alebo kompatibilný počítač alebo notebook s portom USB s procesorom Pentium 200 
alebo vyšším 
Operačný systém: Windows XP / 2000/2003 / Vista / 7/8/10, Mac OS, Android a Linux 
Viac ako 200 MB voľného miesta na pevnom disku 
32 MB alebo viac pamäte 
Podpora Direct X VGA karty 
 
Inštalácia ovládača 
1. Vložte CD disk ovládača do jednotky CD-ROM 
Dvakrát kliknite na Driver_setup / Setup.exe a systém sa automaticky spustí  a zobrazí sa nasledovné 
okno: 
 



 
 

2. RunAmcap.exe a spustíte kameru. Môžete používať rôzne efekty alebo robiť statické snímky. 
 
 

 
 
 
 
Upozornenia 
Zabráňte kontaktu rúk s objektívom alebo s ostrými alebo drsnými predmetmi; na čistenie používajte 
čistú a mäkkú handričku 
Nepoužívajte kameru za studených, prašných alebo vlhkých podmienok 
Dbajte na to aby webkamera nebola poškodená pádom alebo úderom. Silné spadnutie môže spôsobiť 
poškodenie šošovky, nefunkčnosť alebo škrabance na povrchu 
 
Záruka 
Tento výrobok je v záruke v rámci chýb, ktoré neboli spôsobené človekom 
Čo nie je kryté v rámci záruky: 
Poškodenie spôsobené človekom, rozobratie technikmi inej spoločnosti, alebo poškodenie v dôsledku 
pádu / alebo nárazu. 
V prípade akýchkoľvek problémov týkajúcich sa našich produktov, ktoré si zakúpite, reklamujte ich 
v mieste predaja, čiže tam kde ste ich kúpili 
 


