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Brug denne guide til opsætning af dit webcam, og 
start med at foretage videoopkald. 
FUNKTIONER 
1. Objektiv med FULD HD 1080p 
2. Mikrofon 
3. Aktivitetslys 
4. Kontrollampe for strøm 
5. Fleksibel klips/fod 

6. Privatlivsdæksel 
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OPSÆTNING AF DIT WEBCAM 
1. Placering af dit webcam 
Designet til din foretrukne måde at foretage 
videoopkald på. Placér webcam'et hvor du vil; på 
en computerskærm, et skrivebord eller et stativ. 
 

Placering på skærm: 
Hold dit webcam som vist på tegningen, og åbn 
den fleksible klips/fod med den anden hånd. Sæt 
webcam'et på, og sørg for, at den nederste del af 
den fleksible klips/fod flugter med bagsiden af 
skærmen. 
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2. Tilslutning af dit webcam 
Slut dit webcam til USB-porten på en computer. 
Drivere til Windows® eller Mac indlæses 
automatisk. Installation af driver kan tage nogle få 
øjeblikke. 

 
3. Sådan bruges dit webcam 
Dette webcam leveres ikke med software til 
videoopkald. Hvis du vil foretage videoopkald, skal 
du bruge en app til videoopkald. 
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Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle 
produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl 
og udeladelser i denne manual. 
ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT 
DENVER ELECTRONICS A/S 

 
 

www.denver-electronics.com 
 

 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup 
www.facebook.com/denverelectronics 
  

http://www.denver-electronics.com/
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Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder 
materialer, komponenter og stoffer, der kan 
være skadelige for menneskers sundhed og for 
miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og 
elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt. 
Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med 
en overkrydset skraldespand, som vist på 
symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk 
og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes 
sammen med usorteret husholdningsaffald, men 
skal indsamles særskilt. 
Alle kommuner har etableret 
indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og 
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af 
borgerne på genbrugsstationer og andre 
indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte 
fra husholdningerne. Nærmere information kan 
fås hos kommunens tekniske forvaltning. 


