Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HU Felhasználói kézikönyv

SPC640NC

Ma g y a r

Tartalomjegyzék
1 Webkamera
Üdvözöljük!
A doboz tartalma
A funkciók áttekintése

2 Bevezetés
A webkameraszoftver telepítése
Csatlakoztassa a webkamerát a
számítógéphez vagy notebookhoz.

3 A webkamera beállításai

2
2
2
3
4
4
6

WebCam Companion
Képbeállítások menü
Audiobeállítások menü
Tulajdonságlapokon

7
7
7
8
9

4 A webkamera használata
videohívásokhoz és
videocsevegéshez

13

 0ťV]DNLDGDWRN

14

 *\DNUDQLVPpWOŉGŉNpUGpVHN*<,. 15
7 Szerviz és támogatás
További segítségre van szüksége?
Vásárlói információk

19
19
19

HU

1

1 Webkamera
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által
EL]WRVtWRWWWHOMHVN|UťWiPRJDWiVKR]UHJLV]WUiOMD
termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
 A www.philips.com/welcome
weboldalon válassza ki a kívánt
nyelvet, majd válassza ki a „Termék
UHJLV]WUiOiVDµOHKHWŉVpJHW$
UHJLV]WUiFLyKR]N|YHVVHDNpSHUQ\ŉQ
PHJMHOHQŉXWDVtWiVRNDW
Figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót, és
ŉUL]]HPHJNpVŉEELKDV]QiODWUD6HJtWVpJpUH
lehet a számítógépes használat során, ha az
utasítások kéznél vannak.

Üdvözöljük!
A megvásárolt Philips SPC640NC webkamera
a legmagasabb gyártási követelményeknek
PHJIHOHOŉWHUPpNHQQHNN|YHWNH]WpEHQKRVV]~
pYHNHQiWWDUWyJRQGWDODQPťN|GpVWEL]WRVtWD
felhasználó számára. A SPC640NC webkamera
pOHVNpSHWpVNLYiOyKDQJPLQŉVpJHWJDUDQWiO
$EHiOOtWiVWN|YHWŉHQD]~MZHENDPHUD
rengeteg alkalmazásra használható, pl.
 Videó: használja a Philips SPC640NC
webkamerát videocsevegésre és
videohívások lebonyolítására. A
ZHENDPHUDDN|YHWNH]ŉDONDOPD]iVRNNDO
PťN|GLNHJ\WW6N\SH:LQGRZV® Live
0HVVHQJHU<DKRR0HVVHQJHU$2/
0HVVHQJHUVWE
 Videomegosztás: megoszthatja
személyes videóit barátaival és családjával
D<RX7XEH<DKRR9LGHRpVHJ\pE
ROGDODNRQNHUHV]WO
 Video e-mail / Videofelvétel: OHKHWŉVpJH
van videoprezentációk videolevelek,
termékdemonstrációk, videotréningek,
LQWHUQHWHVNOLSHNVWEOpWUHKR]iViUD
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Pillanatfelvételek: felhasználhatja képeit
prezentációk és képeslapok készítéséhez,
YDJ\HONOGKHWLŉNHWHPDLOHQ
 Szerkesztés és speciális hatások: a Philips
SPC640NC webkamerával a felvételek
HONpV]tWpVpWN|YHWŉHQN|QQ\HGpQ
szerkesztheti a rögzített tartalmakat
DNpSV]HUNHV]WŉYDJ\YLGHRV]HUNHV]Wŉ
programok segítségével.
$IHOKDV]QiOyL~WPXWDWyN|YHWNH]ŉIHMH]HWHL
OpSpVUŉOOpSpVUHW|UWpQŉOHtUiVWDGQDND
telepítési folyamatról és magyarázatot
nyújtanak a Philips SPC640NC webkamera
használatához.

A doboz tartalma
(OOHQŉUL]]HKRJ\DN|YHWNH]ŉHOHPHN
PHJWDOiOKDWyNHD3KLOLSV63&1&
dobozában. Ezek segítséget nyújtanak a Philips
ZHENDPHUDEHiOOtWiViEDQpVPťN|GWHWpVpEHQ
Philips SPC640NC webkamera

&'520DYLGHRpVDXGLRIHOYpWHOHNMDYtWiVD
érdekében (a felhasználói kézikönyvet is
beleértve)

SPC640NC
Installation CD v.1.00
9082 100 03367
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A funkciók áttekintése
g

b
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a Villámkép gomb
 Fényképek készítése közvetlenül, az
egér használata nélkül.
b )yNXV]J\ťUť
 A kép manuális fókuszbeállítása.
c Forgócsatlakozó
 0yGRVtWVDPDQXiOLVDQDZHENDPHUD
PHJWHNLQWpVLPH]ŉMpW
d *XPLSHUHPPHOHOOiWRWWU|J]tWŉNDSRFV
 (UŉVtWVHZHENDPHUiMiWDODSRV
V]iPtWyJpSPRQLWRUUDYDJ\
QRWHERRNNpSHUQ\ŉUH
 +DMWVDYLVV]DDU|J]tWŉNDSFVRWKDD
webkamera asztalra vagy más (nagy)
asztali monitorra van ráhelyezve.
e USB-csatlakozó
 Csatlakoztassa a webkamerát a
notebook vagy az asztali számítógép
86%SRUWMiKR]
 A webkamera áramellátásának
biztosítása, amikor notebookhoz vagy
asztali számítógéphez csatlakozik.
f Digitális mikrofon
 Hangrögzítés és hangfunkció
videohívások és felvételek közben.
g Áramellátás LED
 A webkamera használatakor világítani
kezd.
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2 Bevezetés
A webkameraszoftver
telepítése
$PHOOpNHOWV]RIWYHUNL]iUyODJ0LFURVRIW®
Windows® XP (SP2), Vista és Windows
UHQGV]HUťV]iPtWyJpSHNHQPťN|GLN
7HNLQWVHPHJDÅ9iViUOyLWXGQLYDOyN
5HQGV]HUN|YHWHOPpQ\HNµFUpV]W
Megjegyzés

3

$]GY|]OŉNpSHUQ\ŉPHJMHOHQpVHNRU
kattintson a „Tovább” gombra a
folytatáshoz.

4

$Å.p]LN|Q\YµNpSHUQ\ŉPHJMHOHQpVHNRU
YiODVV]DNLDPiVRGLNOHKHWŉVpJHWPDMG
kattintson „Tovább” gombra a telepítés
folytatáshoz.

 0LHOŉWWKR]]iIRJQDFVDWODNR]WDVVRQOHPLQGHQ
86%HV]N|]W D]86%ELOOHQW\ť]HWpVD]86%
egér kivételével).
 Várjon a webkamera csatlakoztatásával.
(OŉV]|ULQGtWVDHODWHOHStWŉ&'520RW
 Legyen kéznél a Windows®&'520
 +DD&'520WHOHStWpVHQpONOFVDWODNR]WDWMD
DZHENDPHUiWQHPOHV]OHKHWŉVpJHD3KLOLSV
alkalmazások használatára.

1

+HO\H]]HEHD&'520RWDV]iPtWyJpS
YDJ\QRWHERRN&'520'9'
meghajtójába.

2

$Q\HOYNLYiODV]WiViWOHKHWŉYpWHYŉPHQ
megjelenésekor válassza ki a kívánt
nyelvet.
 Amennyiben nem jelenik meg
automatikusan a nyelv kiválasztását
OHKHWŉYpWHYŉPHQQ\LVVDPHJ
a „Számítógép” vagy a „Sajátgép”
HOHPHWNDWWLQWVRQGXSOiQHOŉV]|UD
&'UHPDMGDÅ6HWXSH[HµLNRQUD
 A telepítés automatikusan
folytatódik.

4
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$Å7HOHStWpVµNpSHUQ\ŉPHJMHOHQpVHNRU
NDWWLQWVRQDÅ7RYiEEµOHKHWŉVpJUHD]
elemek telepítéséhez.
 Amennyiben csak a „WebCam
Driver SPC640NC” és „Philips
CamSuite” elemet szeretné
telepíteni, szüntesse meg az elemek
kijelölését, majd kattintson a
„Tovább” gombra.
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$]ÅÔMUDLQGtWiVµNpSHUQ\ŉ
megjelenésekor válassza a „Igen”
OHKHWŉVpJHWPDMGNDWWLQWVRQDÅ%HIHMH]pVµ
gombra a számítógép illetve notebook
újraindításához.

$V]RIWYHUOLFHQFV]HU]ŉGpV
megjelenésekor kattintson az „Igen”
OHKHWŉVpJUHDWHOHStWpVIRO\WDWiViKR]

» A „Philips CamSuite” parancsikon ‘ ’
megjelenik a Windows eszköztárban
DNpSHUQ\ŉMREEDOVyUpV]pQ 
Tanács
 $Å3KLOLSV&DP6XLWHµSURJUDPEDQOHKHWŉVpJ

7

$N|YHWNH]ŉNpSHUQ\ŉPHJMHOHQpVHNRU
kattintson a „Tovább gombra a
folytatáshoz.

van a webkamera beállítására. Lásd a
Å:HENDPHUDEHiOOtWiVDLµFtPťUpV]W
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Csatlakoztassa a webkamerát
a számítógéphez vagy
notebookhoz.
A számítógép vagy notebook csatlakoztatása
HOŉWWIHOWpWOHQOIXWWDVVDDWHOHStWŉ&'OHPH]W
/iVGDÅ7HOHStWpV$ZHENDPHUDV]RIWYHU
telepítése” c. részt.

3

3

2

2

1

Kapcsolja be a számítógépet vagy a
notebookot.

2

Csatlakoztassa a kábelt a számítógép vagy
QRWHERRN86%SRUWMiKR]
 9iUMDPHJDWHOHStWpVEHIHMH]ŉGpVpW
FVDND]HOVŉKDV]QiODWNRU DPtJD
N|YHWNH]ŉEXERUpNPHJQHPMHOHQLN
DNpSHUQ\ŉMREEDOVyVDUNiEDQ

3

$U|J]tWŉNDSRFFVDOU|J]tWVHD
webkamerát a számítógép monitorjára
YDJ\DQRWHERRNNpSHUQ\ŉMpUH
 +DMWVDYLVV]DDU|J]tWŉNDSFVRW~J\
hogy a webkamera stabilan álljon az
DV]WDORQYDJ\D QDJ\PpUHWť DV]WDOL
monitor tetején.

4

Irányítsa a webkamerát a kívánt irányba.

6

HU

$PHJIHOHOŉWXODMGRQViJODSRNRQOHKHWŉVpJH
van a SPC640NC webkamera beállítására. A
Philips CamSuite alkalmazásban könnyedén
hozzáférhet számos gyakran használt
beállításhoz (tulajdonsághoz). Az azonnali
]HQHWNOGŉDONDOPD]iVYDJ\D9R,3V]ROJiOWDWiV
(Skype, Windows®/LYH0HVVHQJHU<DKRR
0HVVHQJHUVWE DNWLYiOiVDNRUD3KLOLSV&DP6XLWH
YH]pUOŉSDQHOHDXWRPDWLNXVDQPHJMHOHQLN
Kattintson duplán ‘ ’ a Philips CamSuite ikonra
D:LQGRZVHV]N|]WiUEDQ DNpSHUQ\ŉMREEDOVy
VDUNiEDQ DYH]pUOŉSDQHOKH]YDOyKR]]iIpUpVKH]






N|]YHWOHQIHOW|OWpVD<RX7XEH
weboldalra.
A WebCam Companion indításához
kattintson a
OHKHWŉVpJUHD3KLOLSV
&DP6XLWHYH]pUOŉSDQHOMpEHQ
Vagy kattintson duplán az Asztalon
található WebCam Companion ikonra
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3 A webkamera
beállításai

.

Tanács
 A WebCam Companion használatával
kapcsolatos részletes információkat lásd a
„Súgó” menüben, vagy nyomja meg az „F1”
gombot az alkalmazáson belül.
 Ha nem választotta ki a WebCam Companion
alkalmazást a telepítési folyamat során, a
WebCam Companion ikon nem látható az
Asztalon. A
elemre kattintva hibaüzenet
jelenik meg. A telepítéssel kapcsolatos
UpV]OHWHNNHONDSFVRODWEDQOiVGDÅ7HOHStWpV$
webkameraszoftver telepítése” c. részt.
 Ha egy másik alkalmazás keretében már
használ webkamerát, a WebCam Companion
nem jelenít megy semmilyen képet.

.pSEHiOOtWiVRNPHQ
$3KLOLSV&DP6XLWHYH]pUOŉSDQHOHQHOpUKHWŉ
EHiOOtWiVRNDN|YHWNH]ŉN

:HE&DP&RPSDQLRQ

.pSEHiOOtWiVRN

+DQJEHiOOtWiVRN

6SHFLiOLVEHiOOtWiVRN
(Tulajdonságlapok).

A >,PDJH6HWWLQJV@PHQEHQOHKHWŉVpJHYDQD
KR]]iIpUKHWŉNpSEHiOOtWiVRNNLYiODV]WiViUD

1

Kattintson a
gombra a Philips
&DP6XLWHYH]pUOŉSDQHOMpQD>,PDJH
6HWWLQJV@ menü megnyitásához.

2

.DWWLQWVRQD]DGRWWHOHPHOŉWWWDOiOKDWy
négyzetre az aktiváláshoz.

WebCam Companion
$:HE&DP&RPSDQLRQDONDOPD]iVOHKHWŉVpJHW
Q\~MWDN|YHWNH]ŉZHENDPHUiVIXQNFLyN
HOpUpVpUH
 NpSHNNpV]tWpVH
 YLGHRIHOYpWHOHNU|J]tWpVH
 PRQLWRUEHiOOtWiVRNPyGRVtWiVD
 YLGHRPHJRV]WiVD]LQWHUQHWHQ

HU
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A elemre kattintva nyithatja meg az
DGRWWHOHPYH]pUOŉSDQHOMpW
 A kiválasztott elem
YH]pUOŉSDQHOMpQHNEH]iUiViKR]
NDWWLQWVRQDN|YHWNH]ŉHOHPUH .
 $3KLOLSV&DP6XLWHYH]pUOŉSDQHOMpKH]
való visszatéréshez kattintson ismét a
elemre.

Digitális zoom
$]RSFLyDONDOPD]iViYDOOHKHWŉVpJYDQDWiUJ\
N|]HONpSEHQW|UWpQŉPHJWHNLQWpVpUH

1

A gomb megnyomásával nyithatja meg
a >'LJLWDO=RRP@YH]pUOŉSDQHOMpW

Megjegyzés
 $GLJLWiOLVQDJ\tWiVFVDNDSL[HOHNHWQDJ\tWMDIHO
QHPD]DNWXiOLVNpSHW$PťYHOHWVRUiQURPOLN
DNpSPLQŉVpJ

Arckövetés
A >)DFHWUDFNLQJ@ opció aktiválásakor a
webkamera követi a célszemély arcát. Ez a
OHKHWŉVpJNO|Q|VHQNpQ\HOPHVYLGHRFVHYHJpV
N|]EHQPLYHOD]LOOHWŉPpJDEEDQD]
esetben is a kép középpontjában marad, ha
videocsevegés közben elmozdul.
 Az opció aktiválásához jelölje be a [Face
WUDFNLQJ@HOŉWWWDOiOKDWyQpJ\]HWHW

Audiobeállítások menü

2

A csúszkával dinamikus nagyítást és
kicsinyítést végezhet.
» A képkocka megmutatja a részlet
pozícióját a teljes képhez képest.
A képkocka a nagyítási aránynak
PHJIHOHOŉHQQ|YHNV]LNFV|NNHQ
» Használja a pásztázónyilakat (bal / jobb
/ fel / le) a képkocka léptetéséhez.
» $N|]pSVŉJRPEEDOKHO\H]KHWLD
képkockát a kép közepébe.

8

HU

A >$XGLR6HWWLQJV@PHQEHQOHKHWŉVpJYDQD]
DXGLRPLQŉVpJRSWLPDOL]iOiViUD
 Kattintson a
gombra a Philips
&DP6XLWHYH]pUOŉSDQHOMpQD[Audio
6HWWLQJV@ menü megnyitásához.

Zajcsökkentés

Általános beállítások
Ma g y a r

(]]HODIXQNFLyYDOMHOHQWŉVHQFV|NNHQWKHWL
az állandó zajokat, amelyeket a webkamera
mikrofonja rögzíteni szokott, mint pl. a
légkondicionáló zaját vagy a számítógépe
ventilátora által keltett zajt. Emellett a funkció
javítja a beszédhang tisztaságát csendes és
zajos környezetben egyaránt.
$]HUHGPpQ\NHOOHPHVHEEKDQJpOPpQ\pV
HJ\V]HUťEENRPPXQLNiFLy
 Az opció aktiválásához jelölje be a [Noise
5HGXFWLRQ@HOŉWWWDOiOKDWyQpJ\]HWHW

$]DOiEELiOWDOiQRVEHiOOtWiVRNDWPyGRVtWKDWMD

Tulajdonságlapokon
A >3URSHUWLHV@ROGDODNRQOHKHWŉVpJYDQ
a SPC640NC webkamera lehetséges
beállításainak (tulajdonságainak) szabályozására.
Megjegyzés
 $OHJJ\DNUDEEDQKDV]QiOWZHENDPHUD
beállításokhoz (kép és hang) való hozzáférés
érdekében nyissa meg a Philips CamSuite
YH]pUOŉSDQHOMpWpVN|YHVVHD]HOŉ]ŉ
fejezetekben leírtakat.



Kattintson a
gombra a Philips
&DP6XLWHYH]pUOŉSDQHOMpQD>3URSHUWLHV@
oldalak megnyitásához.
» 0HJMHOHQLND>*HQHUDO@ beállítási
NpSHUQ\ŉ

>)OLFNHUOHVVLPDJH@
A >)OLFNHUOHVVLPDJH@ opció kizárólag villódzó
fényviszonyok között használható (pl.
ÁXRUHV]NiOyYDJ\QHRQOiPSiN DYLOOyG]y
YDJ\IXUFVDV]tQťYLGHRNpSHNU|J]tWpVpQHN
elkerülése érdekében. Amennyiben ezt
az opciót normál fényviszonyok között
alkalmazza, lehetséges, hogy videoképek
W~OH[SRQiOWDNOHV]QHN
>5HJLRQ@
A telepítés során ez a paraméter
DXWRPDWLNXVDQDPHJIHOHOŉUpJLyKR]WDUWR]y
frekvenciára áll.
8WD]iVVRUiQHOŉIRUGXOKDWKRJ\V]NVpJOHV]
DEHiOOtWiVRNPyGRVtWiViUDDNpSPLQŉVpJ
optimalizálása érdekében.
$UpJLyNKR]WDUWR]yIUHNYHQFLDEHiOOtWiVRND
NO|QE|]ŉRUV]iJRNHVHWpEHQDN|YHWNH]ŉN

HU
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2UV]iJ UpJLy
Európa
eV]DN$PHULND
Kína
Tajvan
Japán

A régió
frekvenciatartománya
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
5pJLyIJJŉ

Tanács
 .pUMNHOOHQŉUL]]HDKHO\LYH]HWpNHVNLPHQHWHW
DPHJIHOHOŉ>5HJLRQ@ beállítás megtalálása
érdekében.

Videobeállítások


Kattintson a >9LGHR@ lapra.
» 0HJMHOHQLND>9LGHR@ beállítások
NpSHUQ\ŉMH

Megjegyzés
 A videofelbontás módosításához keresse
meg és alkalmazza a hozzá tartozó funkciót a
WebCam Companion alkalmazásban.

,WWD]DOiEELYLGHREHiOOtWiVRNDWPyGRVtWKDWMD
>)XOODXWRPDWLFFRQWURO@
Ez a teljesen automatikus vezérlési mód
HJ\V]HUťOHKHWŉVpJHWEL]WRVtWDIHOKDV]QiOy
számára arra, hogy a legtöbbet hozhassa ki
Philips SPC640NC webkamerájából. A teljes
automatikus vezérlési mód kikapcsolásával
OHKHWŉVpJHYDQDZHENDPHUDPD[LPiOLVDQ
PDQXiOLVPyGRQW|UWpQŉYH]pUOpVpUH$
V]DEYiQ\RVKDV]QiODWLEHiOOtWiVRNUDMHOOHP]ŉD
teljes automatikus vezérlés bekapcsolása.
A teljes automatikus vezérlési mód aktív
WHFKQLNiLDN|YHWNH]ŉN
>)UDPHUDWH@
Egy képkocka egyetlen kép vagy állókép,
DPHO\HJ\QDJ\REEYLGHyYDJ\ÀOPUpV]HNpQW
kerül megjelenítésre. A képsebesség a
másodpercenként megjelenített képek számát
MHOHQWL0LQpOQDJ\REEDNpSVHEHVVpJDQQiO
jobb a videomegjelenítés, de ezáltal nagyobb a
processzor terhelése is.
$J|UJHWŉPHQVHJtWVpJpYHOiOOtWKDWMDEHD
rögzíteni kívánt videó képsebességét. Például
30 képkocka/másodperc azt jelenti, hogy a
webkamera másodpercenként 30 képkockát
rögzít.
>$XWR([SRVXUH@
$PHJYLOiJtWiVD]pU]pNHOŉEHMXWRWW
fénymennyiséget jelenti és meghatározza, hogy
a pillanatkép vagy videokép készítésekor az
pU]pNHOŉPLO\HQKRVV]DQYDQKDV]QiODWEDQ$]
HUHGPpQ\D]pU]pNHOŉpU]pNHQ\VpJpWŉOIJJ$
webkamera megkeresi az optimális beállítást,
ha a felhasználó kiválasztja az automatikus
megvilágítás opciót.

10
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>*DLQ@
$YLGHyEDQD]HUŉVtWpVDGMDPHJDIHKpU
szín mennyiségét a videoképben. A csúszka
KDV]QiODWiYDOiOOtWVDEHD]HUŉVtWpVNtYiQW
szintjét.
>5HVHW@
A gomb megnyomásával visszaállíthatja a
webkamera alapértelmezett gyári beállításait.
>5HVWRUH@
A gomb megnyomásával visszaállíthatja saját
személyes beállításait.
>6DYH@
A gomb megnyomásával mentheti el saját
személyes beállításait.
>$XWR:KLWH%DODQFH@
$OHJW|EEIpQ\IRUUiVQHPRVDQWLV]WD
fehér színt tartalmaz, hanem rendelkezik
HJ\EL]RQ\RVÅV]tQKŉPpUVpNOHWWHOµ
$]HPEHUV]HPHiOWDOiEDQNO|QE|]ŉ
V]tQKŉPpUVpNOHWHNNHONRPSHQ]iOMDD]
fényviszonyok hiányosságait.
Ha kiválasztotta az automatikus
fehéregyensúlyt, a webkamera keres
egy referenciapontot a fehér szín
PHJMHOHQtWpVpKH](]WN|YHWŉHQD]HPEHUL
szemhez hasonlóan minden más színt ehhez a
fehér ponthoz képest számol ki és kompenzál.
/HKHWŉVpJHYDQHOŉUHPHJDGRWWEHiOOtWiVRN
NLYiODV]WiViUDLV>,QGRRU@, >2XWGRRU@ és
>)OXRUHVFHQVH@, vagy használja a „vörös” és
„kék” hatást, amennyiben a webkamerát a
V]HPpO\HVV]tQKŉPpUVpNOHWLEHiOOtWiVDLQDN
PHJIHOHOŉHQNtYiQMDEHiOOtWDQL

>%ULJKWQHVV@
$IpQ\HUŉV]DEiO\R]iVOHKHWŉYpWHV]LKRJ\
DIpQ\HUŉV]LQWV]DEiO\R]iVDiOWDOEHiOOtWVDD
megjelenített kép vagy videó fényerejét saját
ízlése szerint. A csúszka használatával adja meg
a kívánt beállítást.
>&RQWUDVW@
$NRQWUDV]WOHKHWŉYpWHV]LKRJ\DV|WpWpVD
világos közötti arányokat a saját beállításainak
PHJIHOHOŉHQV]DEiO\R]KDVVD$FV~V]ND
használatával adja meg a kívánt beállítást.
>*DPPD@
$JDPPDV]LQWOHKHWŉYpWHV]LDPHJMHOHQtWHWW
kép vagy videó sötét területeinek világosítását,
vagy további részleteinek megjelenítését,
DQpONOKRJ\W~OH[SRQiOQiDYLOiJRVUpV]HNHW
A csúszka használatával adja meg a kívánt
beállítást.
>6DWXUDWLRQ@
A telítettség szabályozza a színreprodukciót a
IHNHWHIHKpUWŉODV]tQHVNpSHNLJYDJ\YLGHyLJ
D]IHOKDV]QiOyLEHiOOtWiVRNQDNPHJIHOHOŉHQ
A csúszka használatával adja meg a kívánt
beállítást.
>%ODFN :KLWH@
A >%ODFN :KLWH@MHO|OŉQpJ\]HWKDV]QiODWiYDO
YiOWKDWDV]tQHVpVDIHNHWHIHKpUPHJMHOHQtWpV
között.
>%DFNOLJKWFRPSHQVDWLRQ@
.DSFVROMDEHDKiWWpUIpQ\NLHJ\HQOtWpVWD
NpSPLQŉVpJMDYtWiVDpUGHNpEHQRO\DQMHOHQHW
HVHWpQDKRODKiWWpUPHJYLOiJtWiVLV]LQWMHHUŉV
SOKDDFpOV]HPpO\IpQ\HVIpQ\IRUUiVHOŉWWO 
>0LUURU@
A funkció engedélyezésekor a kép vízszintesen
megfordul. Ez a funkció akkor használandó,
amikor a Philips SPC640NC webkamerát és
a monitort tükörként kívánja használni, vagy
WNU|]|WWNpSHNUŉONtYiQIHOYpWHOHNHWNpV]tWHQL

HU
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>6KXWWHU6SHHG@
A zársebesség meghatározza, hogy a
IpQ\NpSH]ŉJpS]iUMDPLO\HQKRVV]DQPDUDG
Q\LWYDDNpSNpV]tWpVHNRU0LQpONLVHEED
]iUVHEHVVpJDQQiOKRVV]DEED]H[SRQiOiVLLGŉ
$]iUVHEHVVpJV]DEiO\R]]DD]pU]pNHOŉEHMXWy
teljes fénymennyiséget.
A csúszka használatával állítsa be a kívánt
zársebességet.

Audiobeállítások

Funkciók beállítása





Kattintson a >$XGLR@ lapra.
» 0HJMHOHQLND>$XGLR@ beállítások
NpSHUQ\ŉMH

Kattintson a >)HDWXUHV@ lapra.
» 0HJMHOHQLND>)HDWXUHV@ beállítások
NpSHUQ\ŉMH

0RVWEHiOOtWKDWMDDKDQJHUŉW

,WWD]DOiEELIXQNFLyNEHiOOtWiVDLWPyGRVtWKDWMD

>1RLVH5HGXFWLRQ@
$IXQNFLyPťN|GpVpYHONDSFVRODWRV
magyarázatokat és a Philips CamSuite
YH]pUOŉSDQHOHQNHUHV]WOW|UWpQŉ
bekapcsolással kapcsolatos tudnivalókat lásd
Å$ZHENDPHUDEHiOOtWiVDL$XGLREHiOOtWiVRN
PHQ=DMFV|NNHQWpVµFUpV]EHQ

>)DFHWUDFNLQJ@
$IXQNFLyPťN|GpVpYHONDSFVRODWRV
magyarázatokat és a Philips CamSuite
YH]pUOŉSDQHOHQNHUHV]WOW|UWpQŉ
bekapcsolásával kapcsolatos tudnivalókat lásd
Å$ZHENDPHUDEHiOOtWiVDL.pSEHiOOtWiVRN
PHQ$UFN|YHWpVµFUpV]EHQ

+DQJHUŉEHiOOtWyFV~V]ND
A csúszka manuális szabályozást biztosít a
mikrofonhoz.

>'LJLWDO=RRP@
$IXQNFLyPťN|GpVpYHONDSFVRODWRV
magyarázatokat és a Philips CamSuite
YH]pUOŉSDQHOHQNHUHV]WOW|UWpQŉ
bekapcsolással kapcsolatos tudnivalókat lásd
Å$ZHENDPHUDEHiOOtWiVDL.pSEHiOOtWiVRN
PHQ'LJLWiOLVQDJ\tWiVµFUpV]EHQ

12
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4 A webkamera
használata
videohívásokhoz
és
videocsevegéshez
$3KLOLSV63&1&ZHENDPHUDHJ\WWPťN|GLN
RO\DQD]RQQDOL]HQHWNOGŉV]ROJiOWDWiVRNNDOpV9R,3
(Voice over Internet Protocol) alkalmazásokkal,
PLQWSOD6N\SH:LQGRZV/LYH0HVVHQJHU<DKRR
0HVVHQJHUpV$2/,QVWDQW0HVVHQJHU
$]DONDOPD]iVWHOHStWpVpWN|YHWŉHQKDMWVDYpJUHD
webkamera szükséges beállításait az alkalmazáson
EHOOKRJ\PHJIHOHOŉHQKDV]QiOKDVVDDZHENDPHUiW
Tanács
 A részletekkel kapcsolatban lásd az alkalmazás
V~JyMiWpVDÅ:HENDPHUDEHiOOtWiVDL:HE&DP
Companion” c. részt.

HU
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 0ťV]DNLDGDWRN
eU]pNHOŉ
Valós videofelbontás
PD[
Valós állóképfelbontás
PD[
Interpolált
állóképfelbontás
PD[
Kép/másodperc
)V]iP
2EMHNWtYOiWyV]|JH
Interfész
86%NiEHOKRVV]~ViJ
0LNURIRQ
Tápkapcsoló
Feszültség

14
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9*$&026
[
[
[
30 kép/mp
PD[LPXP
2,6
55 fok
86%89&
kompatibilis
1m
Digitális beépített
86%NiEHOHQ
keresztül
5 V ( ), 0,5 A
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6 Gyakran
LVPpWOŉGŉ
NpUGpVHN*<,.
+RJ\DQiOOtWKDWRPEHDNpSPLQŉVpJHW"
A Philips SPC640NC webkamera
DODSpUWHOPH]HWWEHiOOtWiVDLiOWDOiEDQDOHKHWŉ
OHJMREENpSPLQŉVpJHWEL]WRVtWMiN(OŉIRUGXOKDW
azonban, hogy a felhasználó nem teljes
PpUWpNEHQHOpJHGHWWD]DNWXiOLVNpSPLQŉVpJJHO
Ebben az esetben kövesse az alábbi lépéseket
DNpSPLQŉVpJV]HPpO\UHV]DERWWEHiOOtWiVDL
érdekében.

1

1\LVVRQNLHJ\ZHENDPHUDQp]HJHWŉW
mint pl. WebCam Companion vagy egy
azonnali üzenetküldési szolgáltatás, pl.
Skype, Windows®/LYH0HVVHQJHUYDJ\
<DKRR0HVVHQJHUKRJ\OiVVDPLWÀOPH]
» $3KLOLSV&DP6XLWHYH]pUOŉSDQHOMH
automatikusan megjelenik.
» +DD3KLOLSV&DP6XLWHYH]pUOŉSDQHOMH
nem jelenik meg automatikusan,
kattintson duplán a Philips CamSuite
ikonra ‘ ’ a Windows eszköztárban
DNpSHUQ\ŉDOMiQDNMREEV]pOpQ D
megnyitáshoz.

2

Kattintson a
gombra a >3URSHUWLHV@
oldal megnyitásához.
» 0HJMHOHQLND>*HQHUDO@ beállítások
NpSHUQ\ŉMH

3

(OOHQŉUL]]HD>5HJLRQ@ webkamera
beállításait, és módosítsa azokat, ha
szükséges.
 Európában és Kínában válassza az
„50 Hz” értéket.
 eV]DN$PHULNiEDQpV7DMYDQRQ
válassza a „60 Hz” értéket.
 0iVUpJLyNEDQHOOHQŉUL]]HDKHO\L
YH]HWpNHVNLPHQHWHWDPHJIHOHOŉ
>5HJLRQ@ beállítás érdekében.

4

A beállítások eltárolása érdekében
NDWWLQWVRQDN|YHWNH]ŉUH>2N@.

5

Kattintson a >9LGHR@ lapra.
» 0HJMHOHQLND>9LGHR@ beállítások
NpSHUQ\ŉMH

HU
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6

Állítsa be a megjelenített kép vagy
videó gammaszintjének értékét. A
gammabeállítások további részletek
PHJMHOHQtWpVpWWHV]LNOHKHWŉYp
 A
csúszka
használatával adja meg a kívánt
EHiOOtWiVW%DOUDFV~V]WDWYDQ|YHOKHWL
jobbra csúsztatva pedig csökkentheti
a megjelenített részletek
mennyiségét.

7

A megjelenített kép vagy videó
fényerejének beállítása.
 A
csúszka
használatával adja meg a kívánt
beállítást. Balra csúsztatva sötétítheti,
jobbra csúsztatva pedig világosíthatja
a képet.

8

A beállítások eltárolása érdekében
NDWWLQWVRQDN|YHWNH]ŉUH>2N@.
Megjegyzés

5

Állítsa be a Philips SPC640NC
webkamerát vagy a csatlakoztatott
fejhallgatót a „Hangfelvétel” rész
alapértelmezett eszközeként.

6

A beállítások mentéséhez kattintson az
Å2.µJRPEUD

 A videofelbontás módosításához keresse
meg és alkalmazza a hozzá tartozó funkciót a
WebCam Companion alkalmazásban.

A Philips SPC640NC webkamera mikrofonja
YDJ\IHMKDOOJDWyMDQHPPťN|GLN PHJIHOHOŉHQ 
0LWNHOOWHQQHP"
:LQGRZV;3 63 HVHWpEHQ

1

Kattintson a Windows rendszer „Start”
JRPEMiUD DNpSHUQ\ŉEDODOVyVDUNiEDQ 

2
3

1\LVVDPHJDÅ9H]pUOŉSXOWµHOHPHW

4

.DWWLQWVRQDÅ+DQJRNµIOUHDPHJMHOHQŉ
NpSHUQ\ŉQ

16
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Kattintson a „Hangok és audioeszközök”
elemre.

:LQGRZV9LVWDHVHWpEHQ

1

Kattintson a Windows rendszer „Start”
JRPEMiUD DNpSHUQ\ŉEDODOVyVDUNiEDQ 

2
3
4
5

1\LVVDPHJDÅ9H]pUOŉSXOWµHOHPHW
Kattintson a „Hardver és hangok” elemre.
Kattintson a „Hangok” elemre.
.DWWLQWVRQDÅ)HOYpWHOµODSUDDPHJMHOHQŉ
NpSHUQ\ŉQ

(OOHQŉUL]]HKRJ\D[Full automatic
FRQWURO@HQJHGpO\H]YHYDQH EHMHO|OW
négyzet). Ha engedélyezve van, vegye ki
DMHO|OpVWDQpJ\]HWEŉOD[Full automatic
FRQWURO@ letiltásához.

6

Állítsa a >)UDPHUDWH@ értékét minimum 5
képkocka/másodpercre.

7

A beállítások eltárolása érdekében
NDWWLQWVRQDN|YHWNH]ŉUH>2N@.
Megjegyzés

 $PD[LPiOLVNpSVHEHVVpJ DZHENDPHUiQ

6

Válassza ki a Philips SPC640NC
webkamerát vagy a csatlakoztatott
fejhallgatót, majd kattintson az
„Alapértelmezett beállítása” opcióra.

7

A beállítások mentéséhez kattintson az
Å2.µJRPEUD

beállítható képkocka/másodperc érték) és a
PD[LPiOLVNpSIHOERQWiVDKDV]QiOWV]iPtWyJpS
LOOHWYHQRWHERRNPťV]DNLDGDWDLWyOIJJ$
webkamera szoftvere automatikusan beállítja
a képsebességet és a felbontást az adott
KHO\]HWKH]YLV]RQ\tWRWWOHKHWŉOHJMREEpUWpNUH
(OŉIRUGXOKDWKRJ\DKDV]QiOWV]iPtWyJpS
LOOHWYHQRWHERRNPťV]DNLDGDWDLQHPIHOHOQHN
PHJDPD[LPiOLVNpSVHEHVVpJpVIHOERQWiV
beállításához szükséges értékeknek.

$NpSHUQ\ŉQHPMHOHQtWPHJVHPPLO\HQNpSHW
0LWNHOOWHQQHP"

1

A Philips SPC640NC webkamera lelassítja
DV]iPtWyJpSQRWHERRNPťN|GpVpW0LWNHOO
WHQQHP"

(OOHQŉUL]]HKRJ\PHJIHOHOŉHQYDQH
csatlakoztatva a webkamera.

2

(OOHQŉUL]]HKRJ\HJ\PiVLNDONDOPD]iV
QHPKDV]QiOMDHDZHENDPHUiW

1

=iUMDEHDIHOHVOHJHV
szoftveralkalmazásokat.

3

2

Kattintson duplán a Philips CamSuite
ikonra a Windows eszköztárban
DNpSHUQ\ŉMREEDOVyVDUNiEDQ D
3KLOLSV&DP6XLWHYH]pUOŉSDQHOKH]YDOy
hozzáféréshez.

A webkamera nem lehet egyszerre több
DONDOPD]iVQiOKDV]QiODWEDQ=iUMDEHD]
alkalmazást.

3

Kattintson a
gombra a >3URSHUWLHV@
oldal megnyitásához.
» 0HJMHOHQLND>*HQHUDO@ beállítások
NpSHUQ\ŉMH

4

Kattintson a >9LGHR@ lapra.
» A >9LGHR@EHiOOtWiVLNpSHUQ\ŉ
megjelenik.

Hogyan állíthatom vissza a Philips webkamera
DODSpUWHOPH]HWWJ\iULEHiOOtWiVDLW"

1

Kattintson duplán a Philips CamSuite
ikonra a Windows eszköztárban
DNpSHUQ\ŉMREEDOVyVDUNiEDQ D
3KLOLSV&DP6XLWHYH]pUOŉSDQHOKH]YDOy
hozzáféréshez.

2

Kattintson a
gombra a
tulajdonságlapok megnyitásához.
» 0HJMHOHQLND>*HQHUDO@ beállítások
NpSHUQ\ŉMH

HU
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5

3

Kattintson a >9LGHR@ lapra.
» A >9LGHR@EHiOOtWiVLNpSHUQ\ŉ
megjelenik.

4

Kattintson a >5HVHW@ gombra.
» A webkamera beállításai ismét
az alapértelmezett beállításoknak
PHJIHOHOŉHN

5

A beállítások eltárolása érdekében
NDWWLQWVRQDN|YHWNH]ŉUH>2N@.

18
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További segítségre van
V]NVpJH"
(OŉV]|ULVROYDVVDiWDODSRVDQDIHOKDV]QiOyL
útmutatót.
Amennyiben további kérdései vannak a
SPC640NC készülék beállításaival, használatával
vagy garanciájával kapcsolatban, lásd www.
philips.com/support weboldalt.






1

A www.philips.com/support weboldalon
YiODVV]DNLDPHJIHOHOŉRUV]iJRWLOOHWYH
nyelvet.



2

$GMDPHJDN|YHWNH]ŉNHWÅ63&1&µ
majd „Típusszám vagy kulcsszó” és
kattintson a „Keresés” elemre.



3

Kattintson az „SPC640NC” elemre az
„Eredmények” alatt.
 A „Terméktámogatás” alatt
a beállítással és használattal
kapcsolatos tudnivalókat talál
felhasználói kézikönyveket,
szoftverfrissítéseket és gyakran
LVPpWOŉGŉNpUGpVHNHW
 A „Szolgáltatás” menüpont alatt a
garanciával kapcsolatos tudnivalókat
találja.
$3KLOLSVYHYŉV]ROJiODWWHOHIRQV]iPDLV]LQWpQ
megtalálhatók ezen a weboldalon.
$ZHENDPHUDWtSXVV]iPDDN|YHWNH]ŉ
SPC640NC.

Vásárlói információk
Biztonsággal kapcsolatos tudnivalók
7DUWVDEHDN|YHWNH]ŉWDQiFVRNDWD
webkamera biztonságos használata és a
meghibásodások elkerülése érdekében.





A webkamera használata tilos 0–40 °C
I|O|WWLKŉPpUVpNOHWHQLOOHWYHDa
85% relatív páratartalmat meghaladó
környezetben.
1HKDV]QiOMDWiUROMDDZHENDPHUiW
 N|]YHWOHQQDSVWpVQHNNLWpYH
 különösen nedves vagy poros
N|UQ\H]HWEHQ
 EiUPLO\HQKŉIRUUiVN|]HOpEHQ
Ha a webkamerát nedvesség éri, puha
ronggyal szárítsa meg a készüléket, amint
lehet.
Soha NE érintse meg az objektívet az
ujjával.
A webkamera burkolatát puha ronggyal
tisztítsa.
NE használjon alkoholt, denaturált
szeszt, vagy ammóniát tartalmazó
tisztítószereket a készülék tisztításához.
Soha NE próbálja meg szétszerelni vagy
megjavítani a webkamerát. Ne nyissa
ki a webkamerát. Technikai problémák
HVHWpQYHJ\HIHODNDSFVRODWRWD3KLOLSV
viszonteladóval.
NE használja a webkamerát vízben.
A webkamerát védje az olajtól, párától,
Jŉ]WŉOQHGYHVVpJWŉOpVSRUWyO
Soha ne irányítsa a webkamera
objektívjét a napba.

Copyright
Copyright © 2009 Philips Consumer
Lifestyle B.V.
0LQGHQMRJIHQQWDUWYD$3KLOLSVtUiVRV
engedélye nélkül tilos a jelen dokumentum
bármely módon (elektronikus, mechanikus,
mágneses, optikai, vegyi, kézi vagy más
IRUPiEDQ W|UWpQŉPiVROiVDWRYiEEtWiVD
iWtUiVDDGDWEi]LVEDQW|UWpQŉWiUROiVDYDJ\
bármely nyelvre vagy számítógépes nyelvre
W|UWpQŉOHIRUGtWiVD$PiUNDpVWHUPpNQHYHN
a vonatkozó vállalatok védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.

HU
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7 Szerviz és
támogatás

Nyilatkozat
A Philips semmiféle garanciát nem vállal ezen
anyaggal kapcsolatban, ideértve, de nem
NL]iUyODJDNHUHVNHGHOPLpUWpNHVtWKHWŉVpJUH
és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó
vélelmezett garanciákat is.
$3KLOLSVQHPYiOODOIHOHOŉVVpJHWD
GRNXPHQWXPEDQV]HUHSOŉHVHWOHJHVKLEiNpUW
A Philips semmiféle kötelezettséget nem
vállal a dokumentumban található információk
frissítéséért vagy aktualizálásáért.

)&&PHJIHOHOŉVpJ
$NpV]OpNPHJIHOHOD])&&HOŉtUiVRN
cikkelyének.
$NpV]OpNPťN|GWHWpVHD]DOiEELNpWIHOWpWHO
IJJYpQ\H
a a készülék nem okozhat káros
interferenciát, illetve
b a készülék el kell, hogy fogadja a
vételi interferenciákat, még azokat
LVDPHO\HNQHPNtYiQWPťYHOHWHNHW
váltanak ki.

bekapcsolásával megállapítható), a felhasználó
DN|YHWNH]ŉLQWp]NHGpVHNNHOSUyEiOKDWMDPHJ
HOKiUtWDQLD]LQWHUIHUHQFLiW
 Az antenna más irányba fordítása vagy
áthelyezése.
 $EHUHQGH]pVpVDYHYŉNpV]OpN
egymástól távolabbra helyezése.
 $EHUHQGH]pVQHNDYHYŉNpV]OpNpWŉO
HOWpUŉDOM]DWEDFVDWODNR]WDWiVD
 Szükség esetén kérje ki a forgalmazó vagy
HJ\UiGLy79V]HUHOŉWDQiFViW
A készülék jogosulatlan módosítása
hatálytalanítja a berendezés használatára
vonatkozó engedélyt.

.|UQ\H]HWYpGHOHPPHONDSFVRODWRV
tudnivalók
A kiselejtezett termékek ártalmatlanítása
(]DWHUPpNNLYiOyPLQŉVpJťDQ\DJRNpV
alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.

Megjegyzés
 Ez a készülék a „B” osztályú digitális
adatfeldolgozási eszközökre vonatkozó
rádiózavarási határértékek tesztje során
teljesítette az FCC (Federal Communications
Commission – Szövetségi Hírközlési Tanács)
HOŉtUiVDLQDNFLNNHO\HV]HULQWLIHOWpWHOHNHW
 Ezek a korlátozások arra szolgálnak, hogy
PHJIHOHOŉYpGHOPHWEL]WRVtWVDQDND]RWWKRQL
KDV]QiODWVRUiQIHOOpSŉNiURVLQWHUIHUHQFLD
ellen.

A készülék nagyfrekvenciájú energiát hoz
létre és használ, és ezt kisugározhatja,
továbbá ha üzembe helyezése nem az
XWDVtWiVRNQDNPHJIHOHOŉHQW|UWpQLNDQQDN
a rádiós kommunikáció zavarása lehet a
következménye.
Nem garantálható azonban, hogy üzembe
helyezéskor nem lép fel interferencia.
+DDNpV]OpN]DYDUMDDUiGLyYDJ\
WHOHYt]LyYpWHOW H]DNpV]OpNNLpV
20
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A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes
kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék a
2002/96/EK európai irányelv hatálya alá esik.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus
KXOODGpNV]HOHNWtYJ\ťMWpVpQHNKHO\L
UHQGV]HUpUŉO
$KHO\LV]DEiO\RNÀJ\HOHPEHYpWHOpYHOMiUMRQ
el, és ne dobja az elhasznált terméket a
Ki]WDUWiVLKXOODGpNJ\ťMWŉEH$]HOKDV]QiOW
termék helyes selejtezése csökkenti a
környezetre és az emberi egészségre
gyakorolt esetleges negatív hatás mértékét.
A termék csomagolásához csak a szükséges
PHQQ\LVpJťDQ\DJRWKDV]QiOWXNIHO
0LQGHQWPHJWHWWQNDQQDNpUGHNpEHQ
KRJ\DFVRPDJROiVUpV]HLHJ\V]HUťHQ
szétválogathatók legyenek.

Ma g y a r

Tartsa be a csomagolóanyagok
hulladékkezelésére vonatkozó helyi
HOŉtUiVRNDW
Figyelem
 $PťDQ\DJ]DFVNyNYHV]pO\HVHNOHKHWQHN$
fulladás veszélyének elkerülése érdekében
WDUWVDWiYROH]WD]DFVNyWDFVHFVHPŉNWŉOpV
NLVJ\HUPHNHNWŉO

Rendszerkövetelmények






0LFURVRIW ® Windows® XP (SP2), Vista
YDJ\:LQGRZV
Intel Pentium®,90K]YDJ\H]]HO
HJ\HQpUWpNť
0%5$0 ;3 YDJ\*%5$0
:LQGRZV9LVWDpV:LQGRZV 0%
V]DEDGPHUHYOHPH]WHUOHWWHO
(J\V]DEDG86%SRUW 86% pV
&'520YDJ\'9'PHJKDMWy

)HOHOŉVVpJHWNL]iUyQ\LODWNR]DW
$PHOOpNHOW&'520RQWDOiOKDWy
szoftver „adott állapotban” kerül kiadásra,
mindenféle kifejezett vagy beleértett
garanciavállalás nélkül. A Philips a program
KDV]QiODWDVRUiQDNO|QE|]ŉKDUGYHUpV
szoftverkörnyezetekben adott célra való
alkalmasságra vonatkozó garanciát nem vállal.

.iUWpUtWpVL|VV]HJNRUOiWR]iVD
$IRUJDOPD]yQHPYiOODOIHOHOŉVVpJHW
semmilyen közvetett, különleges,véletlen
illetve következményes kárért (korlátozás
nélkül beleértve az elmaradt üzletkötést
YDJ\HOPDUDGWKDV]QRWpULQWŉNiUWpUtWpVW 
függetlenül attól, hogy annak alapja
V]HU]ŉGpVV]HJpVNiURNR]iV JRQGDWODQViJEyO
vagy más módon), abban az esetben sem,
ha a forgalmazót vagy annak megbízottját
HOŉ]HWHVHQpUWHVtWHWWpND]LO\HQNiURN
OHKHWVpJHVHOŉIRUGXOiViUyOpVDEEDQD]
esetben sem, ha az itt megállapított megoldás
QHPpUWHHONLWť]|WWFpOMiW
HU
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