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Χαρακτηριστικά
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Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τη C930e!
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να ρυθμίσετε και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε 
την κάμερα web της Logitech.
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση προτού ξεκινήσετε ή αν απλώς θέλετε να μάθετε περισσότερα 
σχετικά με την κάμερα web της Logitech που έχετε, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.logitech.
com/support.

Ρύθμιση της κάμερας web 
1 Τοποθετήστε την κάμερα web

Σχεδιασμένη να προσαρμόζεται ανάλογα 
με τον τρόπο που θέλετε να κάνετε κλήσεις 
βίντεο. Τοποθετήστε την κάμερα web 
C930e όπου θέλετε: σε οθόνη υπολογιστή, 
επιφάνεια εργασίας ή τρίποδο.
Για τοποθέτηση σε οθόνη
Πιάστε την κάμερα web όπως φαίνεται 
και ανοίξτε το εύκαμπτο κλιπ/βάση με το 
άλλο σας χέρι. Στερεώστε την κάμερα web, 
φροντίζοντας το πόδι του εύκαμπτου κλιπ/
βάσης να είναι ευθυγραμμισμένο με το πίσω 
μέρος της οθόνης.

1 2 3
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2 Συνδέστε την κάμερα web

3 Λήψη προαιρετικού λογισμικού
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη 
μιας μικρής εφαρμογής για το PC ή το Mac, 
από τη διεύθυνση http://www.logitech.com/
support/c930e. Το λογισμικό σάς επιτρέπει 
να κάνετε τα εξής:
•	 Να ελέγχετε τη μετατόπιση, την κλίση και 

το ζουμ από την οθόνη του PC ή του Mac
•	 Να επιλέξετε τις σύνθετες ρυθμίσεις 

της κάμερας

Γνωριμία με την κλήση βίντεο
Η κάμερα Logitech Webcam C930e 
υποστηρίζει κλήσεις βίντεο σε ανάλυση 
full HD 1080p.
Για να ξεκινήσετε μια κλήση βίντεο, 
θα πρέπει εσείς και το άτομο που καλείτε 
να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή κλήσεων 
βίντεο, όπως είναι το Microsoft Lync 
ή το Cisco Jabber.
Εκτός από την κάμερα web και την 
εφαρμογή κλήσης βίντεο, και οι δύο 
καλούντες χρειάζονται:
•	 Έναν υπολογιστή με ηχεία (ή ακουστικά) 

και ένα μικρόφωνο. Η κάμερα 
Logitech Webcam C930e διαθέτει δύο 
ενσωματωμένα μικρόφωνα.

•	 Μια ευρυζωνική σύνδεση στο Internet 
(π.χ., DSL, T1 ή καλωδιακή).

•	 Για κλήσεις βίντεο full HD 1080p 
ανατρέξτε στις απαιτήσεις του λογισμικού 
κλήσεων βίντεο που προτιμάτε. 
(Οι απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν 
μεταξύ των εφαρμογών, αλλά συνήθως 
απαιτείται ταχύτητα αποστολής 
τουλάχιστον 2 megabit).

USB
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πώς μπορώ να γνωρίζω αν το λειτουργικό 
σύστημα αναγνωρίζει την κάμερά μου;
Συνδέστε την κάμερα σε οποιαδήποτε θύρα 
USB 2.0/3.0. Μόλις η κάμερα συνδεθεί, 
θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα για 
να αναγνωριστεί το νέο υλικό.
Για να βεβαιωθείτε ότι η κάμερα έχει 
εγκατασταθεί σωστά στα Windows 8, 
ελέγξτε τα παρακάτω:
Στην ενότητα Πίνακας Ελέγχου > 
Σύστημα και Ασφάλεια > Σύστημα > 
Διαχείριση Συσκευών
•	 Ελέγξτε τις συσκευές απεικόνισης: 

Θα πρέπει να εμφανίζεται η κάμερα 
Logitech Webcam C930e

•	 Ελέγξτε το στοιχείο Ελεγκτές ήχου, 
βίντεο και παιχνιδιών: Θα πρέπει 
να εμφανίζεται η κάμερα Logitech 
Webcam C930e

•	 Ελέγξτε τους Ελεγκτές ενιαίου σειριακού 
διαύλου (USB): Θα πρέπει να εμφανίζεται 
το στοιχείο USB Composite Device

•	 Αν την εγκαταστήσετε στα Windows 7, 
θα εμφανιστεί μόνο το στοιχείο USB 
Composite Device

Έκανα την εγκατάσταση στα Windows 8 
και στην ενότητα Composite Device 
δεν εμφανίζεται το στοιχείο Logitech 
USB Camera (Webcam C930e). 
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την αυτόματη 
ενεργοποίηση (η οποία είναι ενεργοποιημένη 
από προεπιλογή)
Μεταβείτε στην ενότητα Πίνακας Ελέγχου > 
Υλικό και ήχος > Συσκευές και εκτυπωτές
•	 Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Σύστημα 

στις συσκευές > Ρυθμίσεις εγκατάστασης 
συσκευών 

•	 Ορίστε την επιλογή, «Ναι, θέλω να γίνεται 
αυτόματα (προτείνεται)» και αποθηκεύστε 
τις ρυθμίσεις.

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν το πρόγραμμα-
πελάτης βίντεο χρησιμοποιεί την κάμερα 
Logitech;
Όλα τα προγράμματα-πελάτες βίντεο 
διαθέτουν μια επιλογή για τον έλεγχο της 
συσκευής ήχου και βίντεο.
Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα-πελάτη βίντεο, ελέγξτε:
•	 Την επιλογή ήχου για να βεβαιωθείτε ότι 

έχετε επιλέξει το μικρόφωνο C930e.
•	 Εάν όχι, αλλάξτε την επιλογή σε C930e
•	 Την επιλογή βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι 

έχετε επιλέξει την κάμερα C930e.
•	 Εάν όχι, αλλάξτε την επιλογή σε C930e



Logitech Webcam C930e

62  Ελληνvικά

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις 
λειτουργίες μετατόπισης, κλίσης και ζουμ 
(PTZ) κατά τη διάρκεια της μετάδοσης;
Η δυνατότητα χρήσης των λειτουργιών 
PTZ παρέχεται μέσω λογισμικού που 
μπορείτε να λάβετε (αναφέρεται στο 
στοιχείο 3 αυτού του οδηγού) ή, αν είναι 
διαθέσιμες, μέσω των ρυθμίσεων ή της 
σελίδας ιδιοτήτων της εφαρμογής για την 
κάμερα web.
Για τον έλεγχο των λειτουργιών PTZ μέσω 
των ρυθμίσεων ή της σελίδας ιδιοτήτων της 
εφαρμογής για την κάμερα web:
•	 Η πρόσβαση στις διάφορες ιδιότητες 

της κάμερας web που περιλαμβάνονται 
σε αυτήν τη σελίδα, παρέχεται συνήθως 
από το πρόγραμμα-πελάτη βίντεο το 
οποίο έχετε επιλέξει.

•	 Μόλις επιλέξετε τις ιδιότητες της κάμερας 
web, θα πρέπει να ελέγξετε τις επιλογές 
που είναι διαθέσιμες στην ενότητα 
«Έλεγχος κάμερας web».

•	 Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα κουμπιά 
ή/και το ρυθμιστικό, για να αυξήσετε 
το ζουμ.

•	 Χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα κουμπιά 
ή/και το ρυθμιστικό για να κάνετε 
μετατόπιση αριστερά ή δεξιά ή για 
να δώσετε κλίση προς τα επάνω ή προς 
τα κάτω.

Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω 
την ανάλυση 1080p με την εφαρμογή 
κλήσεων βίντεο;
Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί στο 
σύστημα οι οποίοι ενδέχεται να εμποδίζουν 
την εκτέλεση κλήσεων βίντεο σε ανάλυση 
1080p. Αφορούν κυρίως την υπολογιστική 
ισχύ (π.χ. την ταχύτητα του επεξεργαστή) 
και το διαθέσιμο εύρος ζώνης του δικτύου.
Σε όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει να 
ελέγξετε τις απαιτήσεις της εφαρμογής 
κλήσεων βίντεο. Θα σας δώσουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την 
απαιτούμενη απόδοση του συστήματος 
και το απαραίτητο εύρος ζώνης.

Ποια είναι η γνώμη σας;
Σας ευχαριστούμε για την αγορά 
του προϊόντος μας. Αφιερώστε λίγο χρόνο 
για να μας πείτε τη γνώμη σας. 
www.logitech.com/ithink
Για οδηγίες γενικού περιεχομένου και 
υποστήριξη, ανατρέξτε στη διεύθυνση: 
www.logitech.com/support
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België/Belgique Dutch: +32-(0)2 200 64 44; 
 French: +32-(0)2 200 64 40

Česká Republika +420 239 000 335

Danmark +45-38 32 31 20

Deutschland +49-(0)80-05 895 562

España +34-91-275 45 88

France +33-(0)8-05 54 07 36

Ireland +353-(0)1 524 50 80

Italia +39-02-91 48 30 31

Magyarország +36 (1) 777-4853

Nederland +31-(0)-20-200 84 33

Norge +47-(0)24 159 579

Österreich +43-(0)1 206 091 026

Polska 00800 441 17 19

Portugal +351-21-415 90 16

Россия +7(495) 641 34 60

Schweiz/Suisse +41-(0)44 654 59 17 
Svizzera 

South Africa 0800 981 089

Suomi +358-(0)9 725 191 08

Sverige +46-(0)8-501 632 83

Türkiye 00800 44 882 5862

United Arab 8000 441-4294 
Emirates

United Kingdom +44-(0)800-731-31 02

European, English: +41-(0)22 761 40 25 
Mid. East., & Fax: +41-(0)21 863 54 02 
African Hq. 
Morges, 
Switzerland

Eastern Europe English: 41-(0)22 761 40 25
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