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Kamera internetowa Webcam MX Pro II 
 

 
 
Zawartość opakowania 
- Kamerka internetowa Webcam MX Pro II  
- Sterowniki na płycie CD oraz 
oprogramowanie  
- Instrukcja obsługi  
 
 
 
 
 
Wymagania systemowe  
- Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/ Mac OS X  
- CPU z 300 MHz  
- 128 MB RAM  
- 200 MB wolnej przestrzeni na dysku  
- Napęd CD-ROM/ DVD-ROM  
- Wolny port USB 2.0  
 
 
Opis kamery  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Opis produktu  

- Elastyczny montaŜ na stópce, np: na obudowie monitora  
- MoŜliwość obrotu głowicy kamery o 360° 
- Funkcja wychwytywania twarzy  

 
 
Instalacja oprogramowania  
 
UWAGA! Przed podłączeniem kamery do notebooka/ PC naleŜy zainstalować 
oprogramowanie oraz sterowniki.  
 
Instalacja 
Krok 1: Płytę CD włoŜyć do napędu. Pojawi się ekran startowy.  
Krok 2: Wybrać odpowiedni język. Następnie instalację sterownika.  
UWAGA! JeŜeli ekran startowy się nie pojawi, naleŜy uruchomić płytę za pomocą funkcji 
autorun.  
 
Instalacja sterownika  
1. Aby rozpocząć instalację naleŜy kliknąć opcje Instaluj.      
2. Rozpocząć instalację. 
3. Wybrać kontynuuj.  
4. Wybrać opcję Zakończ.  
 
 
Instalacja sprzętu  
Kabel USB kamery podłączyć do portu USB w komputerze.  
 
Ustawienie oprogramowania standardowego 
Jak uŜyć AMCAP-tool:  
AMCAP umoŜliwia zgrywanie filmów na komputer. Film zapisany zostanie jako plik z 
rozszerzeniem .avi.  
 
- Plik/Set Capture File: miejsce zapisania plików  
- Files/Allocate File Space: proces zapisu przebiega bez problemu, jeŜeli będzie 
wykorzystywany plik .avi, który istnieje juŜ na dysku lokalnym. Tu moŜna zdefiniować 



wielkość plików. Przed rozpoczęciem zapisu zaleca się równieŜ defragmentację dysku. Zapis 
pliku odbywa się na dysku C.  
- File/Save Captured Video As: tej funkcji moŜna uŜyć, aby zapisane dane kopiować do innego 
pliku. W ten sposób będzie moŜna plik uŜywać równieŜ następnym razem. 
- Device: za pomocą tej opcji moŜna ustawić kamerę z której film będzie nagrywany.  
- Options/preview: opcja umoŜliwia podgląd właśnie nagrywanego filmu.  
- Options/Video Capture Filter: tu moŜna wprowadzić odpowiednie ustawienia:  jasność, 
kontrast, itp.  
 
Opcje video  
 
1. Efekty specjalne video: 16 róŜnych efektów video:  

     
 
wycięcie, relief, mozaika, rybie oko  
 
2. Ramki: 

         
gazeta   dŜungla kartka pocztowa komputer  
 
 
Otions/Video Capture Pin: NaleŜy wybrać paletę kolorów oraz rozdzielczość:  
 
Palety: RGB24, 1420.  
Rozdzielczość: 160x120, 176x144, 320x240, 352x288, 680x480, 680x480, 800x600, 
1024x724 oraz 1280x1024.  
- Proszą zainstalować Office Web Components (OWC) jeŜeli rozdzielczość 1280x1024 nie jest 
obsługiwana.  
 
- Capture/Start Capture: zapis danych na dysku. Wybrać Start aby rozpocząć zapis, a następnie 
OK, aby zapisać.  
- Capture/Set Frame Rate: moŜliwość wyboru ilości klatek na min.  
- Capture/Set Time Limit: MoŜliwość ustawienia długości trwania filmu.   
 
 
Odinstalowanie sterowników  
1. Kliknąć Start.  
2. Wybrać Programy.    
3. Wybrać USB PC Camera > Odinstaluj i postępować zgodnie z poleceniami kreatora.          
        


