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Дякуємо Вам за придбання веб-камери RZTK!

У цій інструкції з експлуатації міститься опис техніки безпеки, проце-
дур щодо обслуговування та використання виробу, а також найсвіжіша 
інформація, доступна на момент друку.

Перед початком роботи з пристроєм необхідно уважно прочитати всю 
інструкцію. Це допоможе уникнути можливих травм і пошкодження об-
ладнання.

У разі виникнення проблем використовуйте контактні дані, розміщені в 
кінці посібника.

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

• Перед придбанням перевірте комплектність виробу та відсутність 
зовнішніх механічних пошкоджень на ньому. Претензії щодо відсут-
ності деяких деталей і таких пошкоджень після продажу не прийма-
ються.

• Щоб уникнути пошкоджень й нещасних випадків як результату не-
правильного використання виробу, уважно ознайомтеся із цією ін-
струкцією, перш ніж почати ним користуватися. Зберігайте її для 
консультацій в процесі експлуатації пристрою.

• При дотриманні правил експлуатації виріб не завдає шкоди навко-
лишньому середовищу та здоров’ю людини. 

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ*

• Веб-камера — 1 од.

• Інструкція з експлуатації — 1 од.

* Виробник залишає за собою право на внесення змін до комплекта-
ції виробу без попереднього повідомлення про це. Актуальний перелік 
розміщується на сайті rozetka.com.ua у карточці товару. 
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3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель HD WB 100

Фокусування автоматичне

Роздільна здатність 1920×1080

Матриця CMOS

Швидкість зміни кадрів 30 fps/s

Формат виведення зображення YUV2, BMP/JPG, AVI

Чутливість до світла
2 lux (min)

150 lux (max)

Чутливість мікрофона 26 ± 3 дБ

Підсвічування є

Діагональне поле зору (FOV) 72°

Інтерфейс підключення USB 2.0

Довжина кабелю 1,5 м

Сумісність з ОС
Windows 2000/XP/Vista/

Windows 7/Windows 8/Windows 
10/Linux/MAC

4. ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД І СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

1. Об’єктив

2. Мікрофон

3. Світлодіодне  
підсвічування

4. Кріплення

5. Регулятор яскравості  
підсвічування
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5. ПОРЯДОК РОБОТИ

5.1. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Вставте веб-камеру в один з USB-портів Вашого комп’ютера.

ПРИМІТКА
Якщо Ви використовуєте стаціонарний ПК, то краще зайняти USB-
порт, розташований ззаду системного блока.

2. У цій веб-камері передбачено технологію Plug&Play, тож для її вико-
ристання не потрібно встановлювати додаткові драйвери.

3. Щоб використовувати веб-камеру, знадобиться програмне забез-
печення від третьої сторони, наприклад Skype.

5.2. ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Відкрийте стабілізатор веб-камери під потрібним кутом.

2. Помістіть веб-камеру на екран комп’ютера, використовуючи стабі-
лізатор веб-камери.
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6. ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрої RZTK проходять обов’язкову сертифікацію згідно з положен-
нями всіх відповідних технічних регламентів.
Термін служби виробу становить 5 років. Після закінчення цього тер-
міну виробник не несе відповідальності за безпечну роботу виробу, а 
також за заподіяння шкоди здоров’ю чи майну.
Термін гарантійного обслуговування становить 1 рік з дати придбання.

5rztk.in.ua

 0800 331 319  
9:00-18:00 Пн-Пт 
(безкоштовно)

 support@rztk.in.ua

У разі виникнення питань щодо товару і сервісу звертайтеся за:

Ми завжди раді Вам допомогти!

• адресою електронної пошти:

• телефоном гарячої лінії
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