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Gebruik deze handleiding om uw webcam te 
installeren en te starten met het voeren van 
videogesprekken. 
FUNCTIES 
1. FULL HD 1080p lens 
2. Microfoon 
3. Activiteitenlampje 
4. Stroomindicator 
5. Flexibele clip/basis 

6. Privacykap 
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UW WEBCAM INSTALLEREN 
1. Uw webcam plaatsen 
Ontworpen voor de manier waarop u het liefst 
videogesprekken voert. Plaats de webcam waar u 
hem wilt hebben op een computermonitor, 
bureaublad of statief 
 

Voor plaatsing op een monitor: 
Pak de webcam vast zoals afgebeeld en open de 
flexibele clip/basis met uw andere hand. Monteer 
de webcam en zorg ervoor dat de voet op de 
flexibele clip/basis gelijk ligt met de achterkant 
van uw monitor. 
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2. De webcam aansluiten 
Sluit de webcam aan op een USB-poort van de 
computer. Het Windows®- of Mac-
stuurprogramma wordt automatisch geladen. De 
installatie van het stuurprogramma kan enkele 
ogenblikken duren. 

 
3. De webcam gebruiken 
De webcam wordt niet geleverd met software 
voor videogesprekken. Om een videogesprek te 
voeren moet u uw toepassing voor 
videogesprekken gebruiken. 
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Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan 
wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en 
omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden. 
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT 
DENVER ELECTRONICS A/S 

 
 

www.denver-electronics.com 
 

 
 

DENVER ELECTRONICS A/S 
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup 
www.facebook.com/denverelectronics 
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Elektrische en elektronische apparatuur bevat 
materialen, componenten en stoffen die 
schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en 
het milieu, als de afvalproducten (afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur) niet 
correct worden verwerkt. 
Elektrische en elektronische apparatuur is 
gemarkeerd met het doorgekruiste 
vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. 
Dit symbool betekent dat elektrische en 
elektronische apparatuur niet mag worden 
afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar 
afzonderlijk moet worden afgevoerd. 
Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, 
waar elektrische of elektronische apparatuur 
kosteloos kan worden ingeleverd bij 
recyclestations of andere inzamellocaties. In 
bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis 
worden opgehaald. Aanvullende informatie kan 
worden verkregen bij de technische afdeling van 
uw gemeente. 


