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Predstavitev 

 

Sistemske zahteve 
Grafična kartica: Ločena grafična kartica 

Zaslon: CRT17’, 1024*768, LCD 15’, 17’ 1024*768 ali 

več 

Spomin - RAM: 256MB ali več 

CPU: P4 2.0G ali več 

USB port: USB 2.0 

6. Podpora VVQ, CC2000, NETMEETING in MSN 

 

Nabor funkcij: 
1. Pošiljanje video pošte, udeleževanje video konferenc 

in video komunikacije ob priključitvi na internet ali LAN 

omrežje. 

2. Zajemanje slik za izdelavo albumov ali video 

posnetkov 

3. Snemanje video posnetkov s sliko in zvokom in 

urejanje posnetkov za izdelavo krajših filmov 

4. Snemanje detajlov predmetov z uporabo nastavljivega 

žarišča (fokus) 

5. Kontrola oddaljenosti: predogled slike v večji 

oddaljenosti na Internetu 
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Inštalacija 

 
*Opozorilo:  Ne priključite USB kabla v računalnik 

dokler niste namestili gonilnikov. Če to storite 

priporočamo, da pri dialogu za novo zaznano opremo 

izberete “cancel”, nato pa inštalirate gonilnike korak za 

korakom. 

* Izberite tip gonilnika glede na vašo video kamero. 

* Kliknite  “set up” , da se vam prikaže spodnji dialog in 

nato izberite “next”. Počakajte na konec inštalacije 

gonilnikov. 

 
* Ponovno zaženite računalnik in nato priključite USB 

kabel kamere v vaš računalnik. Sistem bo prepoznal 

priključeno opremo in inštaliral potrebne gonilnike. 
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Sistem vas bo nato obvestil, da je oprema uspešno 

inštalirana in pripravljena za uporabo. 

 

FAQ (pogosta vprašanja) 

Vprašanje 1 

Pri uporabi USB 2.0 web kamere na računalniku 

zaslon za nekaj sekund nenadoma postane 

popolnoma bel ali črn. ; kaj povzroča težave? 
Ali uporabljate USB 1.1 računalnik?  Ali uporabljate  

USB podaljšek? Ali je USB podaljšek USB 1.1?  

Pretok podatkov za  USB 2.0 web kamero je zelo velik, 

če uporabljate  USB podaljšek za priključitev kamere na 

računalnik, to vpliva na prenos podatkov. Zato 

računalnik ne prejema informacij pravočasno. Zato 

lahko občasno postane zaslon črn ali bel, da računalnik 

prejme in obnovi podatke. 

Rešitev:  
Najboljše je, da USB 2.0 kamero uporabljate na USB 2.0 

računalniku; 

Če uporabljate USB 1.1 računalnik, je bolje, da 

priključite web kamero direktno na USB vmesnik na 

računalniku. (Vmesnik na zadnji strani je boljši) 

Če morate uporabiti USB podaljšek, potem uporabite  

USB 2.0 hub. 
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Vprašanje 2 

Ko priključim web kamero na računalnik in odprem  

AMCAP, zaslon postane popolnoma črn. Za ponovno 

uporabo ga moram zapreti in ponovno odpreti. Kaj je 

narobe? 
Ali ste odprli AMCAP takoj po priključitvi na računalnik? 

Ko priključiteUSB 2.0  web kamero na računalnik, vas 

bo le-ta obvestil s sporočilom Web camera is plugged in 

v spodnjem desnem kotu. V tem trenutku računalnik bere 

podatke iz web kamere. Če odprete v tem času 

računalnik ne more sprejeti vseh podatkov in ne morete 

videti ničesar. 

Rešitev:  
A. Priključite web kamero v računalnik. Če ste jo 

priključili prvič vas bo računalnik obvestil, da je našel 

novo napravo, zato sledite korakom za namestitev 

potrebnih gonilnikov za uporabo. 

B. Priključite web kamero v računalnik in računalnik vas 

bo obvestil s sporočilom Web camera is plugged in v 

spodnjem desnem kotu. V tem trenutku računalnik bere 

podatke o web kameri. Ne odpirajte ga. Počakajte, da 

obvestilo izgine in nato lahko odprete AMCAP in lahko 

vidite sliko. 
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Vprašanje 3 

Pri uporabi  1.3M pixel kamere ne morem izbrati 

ločljivosti 1280*960 

Rešitev:  
Izberite ustrezen format podatkov v možnostih. 

A. Kliknite “Options”—“Video capture pin”, izberite  

RBG24, nato lahko izberete ločljivost 1280*960 

B. Inštalirajte the Dix 9.0, ki se nahaja na programskem 

CD-ju, da posodobite sistem na računalniku. 

 

 


