
Obsługa
a) Technologia Plug and Play
• Podłącz urządzenie do złącza USB (min. USB 2.0) w komputerze.
• Windows® automatycznie rozpoczyna instalację wymaganych sterowników. Postępuj zgodnie 

z instrukcjami na ekranie.
 - W przypadku wystąpienia problemów zapoznaj się z podręcznikiem obsługi komputera.

• Sprawdź, czy zainstalowano następujące elementy:
 - USB Video Device (do sterowania obrazem z kamery)
 - AMCap (do przechwytywania wideo)

• Uruchom wybraną aplikację do obsługi kamery internetowej.

b) Oprogramowanie (nr art. 1601925)            
 Należy pamiętać, że system operacyjny lub preferowane oprogramowanie kamery internetowej 

może uniemożliwiać korzystanie z dwóch programów przechwytywania wideo w tym samym 
czasie.

AMCap: 
• Uruchom go za pomocą menu Start systemu Windows®.
• Użyj go, aby przechwycić materiał wideo i zapisać go na twardym dysku.
• Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji online.

c) Ekstrapolacja obrazu (nr art. 1601925)
Dostarczona płyta CD ze sterownikami zawiera oprogramowanie do ekstrapolacji obrazu, dzięki któremu 
można ekstrapolować obraz z kamery o rozdzielczości 4608 x 3456 pikseli (około 16 megapikseli). 
Ekstrapolacja ogranicza się do obrazów nieruchomych, takich jak snap shot.
• Włóż płytę CD ze sterownikami do napędu DVD komputera.
• Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny kończący się rozszerzeniem .exe. Postępuj zgodnie z instrukcjami 

na ekranie.
 - Wybierz „Automatically run USB Video Device when you start up the computer”, aby uruchomić 

USB Video Device po włączeniu komputera.
• Po zakończeniu instalacji maksymalna rozdzielczość zdjęć wynosi 4608 x 3456 pikseli.

Konserwacja i czyszczenie
• Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania.
• Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj alkoholem ani innymi chemicznymi 

rozpuszczalnikami, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
• Czyść produkt za pomocą suchej, wolnej od włókien szmatki, uważając, aby nie zarysować osłony 

obiektywu.

Utylizacja
 Elektroniczne urządzenia mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów 

z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne
Napięcie/prąd wejściowy ...................... 5 V/DC (przez USB), min. USB 2.0
Pobór mocy ..........................................  maks. 150 mA (nr art. 1601925) 

maks. 280 mA (nr art. 1923819)
Materiał ................................................. Głowica: Aluminium, podstawa: tworzywo sztuczne
Mikrofon ................................................ wbudowany
Soczewka .............................................  Stała ostrość (nr art. 1601925) 

Autofocus (nr art. 1923819)
Kąt widzenia .........................................  50° (nr art. 1601925)

65° (nr art. 1923819)
Rozdzielczość .......................................  1280 x 720, 30 kl./s (nr art. 1601925) 

1920 x 1080, 30 kl./s (nr art. 1923819)
Ekstrapolacja ........................................  4608 x 3456 pikseli (ok. 16 megapikseli) przez oprogramowanie 

(nr art. 1601925)
Kodek wideo ......................................... MJPG, YUY2
Wymagania systemowe ........................  Windows® XP 32/64 bit i nowszy; 

DirectX 9.0 VGA
Warunki pracy ....................................... 0 do 40 °C, 5 – 80 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania ..................... 0 do 70 °C, 5 – 80 % wilgotności względnej
Długość kabla ....................................... 148 cm
Wymiary (szer. x wys. x gł.) .................. 57 x 30 x 82 mm
Masa ..................................................... 95 g

 Instrukcje obsługi
Kamera internetowa
Nr art. 1601925 / KAMERA INTERNETOWA FULL RF-WC720P
Nr art. 1923819 / KAMERA INTERNETOWA FULL-HD RF-WC1080P

Przeznaczenie
To urządzenie typu „plug and play” zapewnia jakość obrazu wideo 720P (nr art. 1601925) / Full HD 1080P 
(nr art. 1923819) z wbudowanym mikrofonem zapewniającym czysty dźwięk. Łączy się ze złączem USB 
komputera i posiada uniwersalny system do montażu na komputerze stacjonarnym lub laptopie.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy go używać na zewnątrz. 
Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.
Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można 
przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem 
może doprowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe stosowanie może doprowadzić do zwarcia, 
pożaru lub innych zagrożeń. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. 
Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.
Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.
Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy
• Kamera internetowa
• Płyta CD ze sterownikiem (nr art. 1601925)
• Instrukcja obsługi

Aktualne Instrukcje obsługi           
Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub 
zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli
 Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej 

instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

 Symbol „strzałki” sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a szczególnie przestrzegać 
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek 
dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w 
niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała 
lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.
• Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
• Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi 

bawić, co jest niebezpieczne.
• Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, 

silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
• Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
• Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy wyłączyć je z 

użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest 
gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach; lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

• Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet 
niewielkiej wysokości może spowodować uszkodzenia produktu.

• Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz użytkowania wszystkich innych urządzeń 
stosowanych w połączeniu z produktem.

• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania 
urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.

• Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub 
autoryzowane centrum serwisowe.

• W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji 
obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

• Jeśli po dłuższym użytkowaniu urządzenie się nagrzewa, opuść aplikację kamery i ostudź ją 
przed ponownym użyciem.

Elementy obsługowe

1 Osłona obiektywu
2 Kabel połączeniowy USB

3 Podstawa na pulpit/laptop
4 Mikrofon
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