
 
ИНСТРУКЦИИ  ЗА  ПОЛЗВАНЕ  НА  WEB  КАМЕРА  SPW-229    No.994750  

 
ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ: 
Резолюция:  640 х 480 пиксела    15 кадъра 
    320 x 240 пиксела    30 кадъра 
Цвят:   24 bit 
Интерфейс:  USB 
Фокус:   5 сm -     ръчен 
Баланс на бялото: автоматичен 
Цветна корекция: автоматична 
Бутон за изваждане на снимка (кадър) 
 

ИЗИСКВАНИЯ: 
- Компютър с USB порт 
- Процесор > 200МHz 
- Windows 98Se/Ме/2000/Xp 
- Твърд диск >20МB 
- CD-Rom 
- Памет >32MB 
- Видеокарта с DirectX 
- USB порт 
 

ИНСТАЛАЦИЯ: 
1. Поставете инсталационния диск в CD-Rom устройството. 
2. Изберете директория Driver_setup и стартирайте Setup.exe. 
3. Операционната ситема автоматично ще стартира инсталацията на посочения драйвер. 
4. Свържете камерата към USB порт. Операционната система ще разпознае новия хардуер (в 
долния десен ъгъл на монитора ще се появи прозорче с текст Found new hardware, последвано от Yor 
hardware installed and ready for use ). 
5. Стартирайте софтуера, управляващ камерата от Start -> Programs -> Icatch (Vi) PC camera AMCAP, 

на екрана ще се появи прозорец, даващ картина от камерата. 
ВНИМАНИЕ ! 
- Работната температура на камерата е в граници от -5С до 45С, а влажността от 45% до 85% RH. 
- Не излагайте камерата на директна слънчева светлина, висока влажност и запрашеност. 
- Не използвайте препарати, съдържащи алкохол или ацетон при почистване на камерата. 
- Ако лещата на обектива е запрашена или запацана, използвайте четка или мека кърпа за да я 

почистите. 
- Не разглобявайте камерата. 
- Всеки опит за ремонт или изменение на камерата води до загуба на правото на безплатен 

гаранционен сервиз. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г А Р А Н Ц И О Н Н А     К А Р Т А 
Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване. 

Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит  
за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача. 
Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси: 

   
 София, ул. “Хан Аспарух" 1   тел.:  952-51-44 
 София, бул. “Прага" 22                             тел.:  851-05-05  
 Пловдив, ул. “Самара" 20    тел.:  96-23-16 
 Варна, ул. “Поп Харитон" 10    тел.:  60-04-24 
 Русе, бул. “Съединение" 37    тел.:  83-60-75 
 Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 11  тел.:  62-45-52 
 Плевен, ул. “Д. Константинов” 23    тел.:  82-28-22 
 Бургас, ул. „Х. Ботев” 97                                    тел.:  84-22-00                                                                  
В.Търново,ул.„Мармарлийска”35                      тел.:  67-03-00 
   

 


