
 

 

 

 

 Használati útmutató 
 

FULL-HD webkamera, RF-WC1080P1 
 

Rend. sz.: 1899867 
 

Rendeltetésszerű használat  
A webkamera HD minőségű képek és videók felvételére, valamint azok számítógépre történő továbbítására 
alkalmas megjelenítés, sőt további szerkesztés céljából. Egy számítógép USB2.0 csatlakozójához 
csatlakoztatható. 
A készüléket csak zárt helyiségben szabad használni, tehát a szabadban nem. Feltétlenül el kell kerülni, 
hogy a készülékre nedvesség kerüljön, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken. 
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék 
károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja.  Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, 
áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg.  Ha a 
készüléket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.   
A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és 
készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve.  Minden jog fenntartva.   

A szállítás tartalma  

• Webkamera  

• Használati útmutató 
 

Aktuális használati útmutatók  
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads, vagy 

szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot.  Kövesse a web-oldal  útmutatásait. 
 

A szimbólumok magyarázata   
A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket 

okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.  
 

A nyílszimbólum mellett további tanácsokat és kezelési tudnivalókat olvashat. 
 

Biztonsági tudnivalók  
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat 
tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági és a 
szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy 
anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a 
szavatosság és a garancia is.   

a) Általános tudnivalók  

• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek 
tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.  

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, 
magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, vonja ki a készüléket a használatból, és 
védje meg a véletlen használattól.  A biztonságos használat már nem garantálható, ha a 
készüléknek 

-- látható sérülései vannak, 
 

-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy  

-- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 
 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés 
következtében is megsérülhet. 

• Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, 
amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja. 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, 
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakműhellyel 
végeztesse.  

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, 

forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez. 
 

Kezelőszervek 
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Rögzítés a monitoron 
 

• Helyezze a webkamerát a kívánt helyre a monitoron. 
 

• Rögzítse a webkamerát könnyen a hajlékony tartó csíptetővel (4).  
 

 

 

 

Üzembe helyezés 
 

a) Plug and Play  

• Csatlakoztassa a készüléket a számítógépe egy USB csatlakozójához (USB 2.0) 
 

• Windows® automatikusan elindítja a megfelelő illesztőprogram telepítését. Kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat. 

• Ha probléma merülne fel, a számítógép dokumentációjában nézzen utána. 
 

b) Működés  

• A működést jelző LED (1) világít, amint a webkamera működik. 
 

• Indítsa el a webkamera alkalmazást a csatlakoztatott számítógépen, amivel dolgozni szeretne. Mac 

rendszer esetén használja a PhotoBooth vagy FaceTime alkalmazást. 
 

Ápolás és tisztítás  

• Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról. 
 

• Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából! 
 

• Semmiképpen se használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatot, mivel a 
készülékházat károsítják, sőt, a készülék működését is kedvezőtlenül befolyásolhatják. 

• A készülék tisztítására használjon puha, szöszmentes ruhát. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a 
lencsét (2). 

• Tartsa tisztán a mikrofon nyílást (3) kosztól és bolyhoktól. 
 

Eltávolítás 
 

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a 

háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően 

kell eltávolítani. 
 
 

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul  a környezete védelméhez. 
 

Műszaki adatok:   

Tápellátás ..............................................USB 2.0-n keresztül 

Üzemáram........................................ max. 200 mA 

Érzékelési szög................................... 65° (vízszintesen) 

Kamera forgatás.................................... fix 

Képfrissítési ráta........................... 30 fps 

Videó felbontás.................................... max. 1920 x 1080 

Képérzékelő.......................................... 1/2,7“ CMOS 

Csatlakozó......................................... USB 2.0 

USB kábel hossz.................................... 200 (±3 cm) 

Rendszerkövetelmények........................ IBM PC, kompatibilis PC vagy laptop USB csatlakozóval  

Pentium 1G vagy erősebb CPU, több mint 500 MB szabad  

merevlemez kapacitás, RAM 256 MB, DirectX 9.0 VGA  

HD 1080P videófelvételekhez  

2.4 GHz Intel Core™ 2Duo, 2 GB RAM, 1 GB szabad  

merevlemez-memóriaterület  

Mikrofon..................................................beépítve 

Támogatott operációs rendszerek............... min. Windows XP®, min. Mac OS X 10.5, DirectX 9.0 VGA 

Üzemi feltételek................................ 0 ... +40 ºC, 5 – 80 %  

relatív légnedvesség, nem kondenzálódó 

Tárolási feltételek....................................... -20 ... +70 ºC, 5 – 85 %  

relatív légnedvesség, nem kondenzálódó 

Méret (Sz x Ma x Mé) ................................. 104 x 47 x 36 mm 

Súly ............................................................... 103 g  
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Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm felvételhez vagy 

elektronikus adatfeldolgozó készülékre való átviteléhez a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, kivonatos formában 

is, tilos.  A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.   

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE. *1899867_v4_0419_02_ds_m_4L 


