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POR 1      

Utilize este guia para configurar a sua webcam e 
começar a efetuar chamadas de vídeo. 
CARACTERÍSTICAS 
1. Lente de 1080p FULL HD 
2. Microfone 
3. Luz de atividade 
4. Indicador de alimentação 
5. Base/mola flexível 

6. Cobertura de proteção 
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CONFIGURAR A SUA WEBCAM 
1. Posicionar a webcam 
Concebida para a forma como prefere realizar 
chamadas de vídeo. Coloque a câmara onde 
quiser no monitor do computador, na secretária 
ou no tripé. 
 

Para a colocar no monitor: 
Segure a webcam da forma mostrada e abra a 
mola/base flexível com a outra mão. Instale a 
webcam e certifique-se de que o pé da mola/base 
flexível está nivelada com a parte de trás do 
monitor. 
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2. Ligar a webcam 
Ligue a webcam à porta USB do computador. Os 
controladores Windows® ou Mac são carregados 
automaticamente. A instalação do controlador 
poderá demorar algum tempo. 

 
3. Usar a webcam 
A webcam não possui software de chamadas de 
vídeo. Para realizar uma chamada de vídeo, utilize 
a sua aplicação para chamadas de vídeo. 
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Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos 
a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com 
reserva erros e omissões no manual. 
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT 
DENVER ELECTRONICS A/S 
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O equipamento elétrico e eletrónico contém 
materiais, componentes e substâncias que 
podem ser perigosas para a sua saúde e para o 
ambiente, se o material usado (equipamentos 
elétricos e eletrónicos eliminados) não for 
processado corretamente. 
Equipamento eléctrico e electrónico está 
marcado com um caixote do lixo com uma cruz 
por cima, como mostrado acima. Este símbolo 
significa que o equipamento elétrico e 
eletrónico não deve ser eliminado em conjunto 
com outros resíduos domésticos, mas deve ser 
eliminado separadamente. 
Todas as cidades têm pontos de recolha 
instalados, nos quais o equipamento elétrico e 
eletrónico tanto pode ser submetido sem custos 
a estações de reciclagem e outros locais de 
recolha, como ser recolhido na própria 
residência. O departamento técnico da sua 
cidade disponibiliza informações adicionais em 
relação a isto. 


