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V zarezo vstavite kabel.
zareza

Enota s kamero in mikrofonom
Navodila za uporabo
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Priključite v TV
Kabel USB vključite v TV ali vrata USB na priključeni
opremi.

Nastavitev izdelka pred televizorjem
Izdelek lahko postavite pred televizor.

Opomba
ˎˎIzdelka ne postavite preblizu zvočnikom televizorja.

Nasvet
ˎˎPri tem izdelku lahko nastavite kote kot kaže slika.

Uporaba programa Skype
S to funkcijo lahko uporabljate video in glasovne klice.

Opomba
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Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z
skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji
Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega
zastopnika, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve
prosimo, da se obrnete na naslove navedene v
ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Pozor
Preberite ta varnostna navodila, da zagotovite vašo
varnost.

Opozorilo
ˎˎEnote s kamero in mikrofonom ni dovoljeno
razstaviti.
ˎˎPoskrbite, da v enoto s kamero in mikrofonom ne
pridejo voda ali tujki.

Previdnostni ukrepi
ˎˎObjektiva kamere se ne dotikajte.
ˎˎMedtem ko izdelek uporabljate, ne izključite kabla
USB iz TV.
ˎˎTega izdelka ne smete tresti ali spustiti na trdo
površino.
ˎˎTega izdelka ne uporabljajte pri visoki temperaturi
ali v bližini močnega magnetnega polja.
ˎˎTega izdelka ne uporabljajte na mestih, ki so
izpostavljena prahu, pari, vodi ali dimu.

ˎˎČe izdelek uporabljate dlje časa, lahko TV ali
izdelek postaneta na dotik vroča. To ni okvara.

Vzdrževanje vaše enote s
kamero in mikrofonom
ˎˎEnoto s kamero in mikrofonom rahlo obrišite z
mehko krpo.
ˎˎTrdovratnejše madeže lahko odstranite s krpo, ki jo
prej omočite z raztopino blagega mila in tople
vode.
ˎˎČe uporabljate navlaženo krpico s kemično
raztopino, upoštevajte navodila na embalaži.
ˎˎPri čiščenju ne uporabljajte močnih raztopil, kot so
razredčilo, alkohol ali bencin.

Odstranitev enote s kamero in
mikrofonom
Odstranitev stare električne in
elektronske opreme (veljavno
v Evropski uniji in ostalih
evropskih državah s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži
pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in
elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka
boste pomagali preprečiti negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru
neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka.
Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju
naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju
tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer
ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko
opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju
neposredno ob dobavi električne oz. elektronske
opreme.

Nastavitev enote s kamero in mikrofonom

1

Pritrdite na vrh TV-ja.
Opomba
ˎˎS tem izdelkom ne smete pokriti prezračevalnih rež na
hrbtni strani televizorja.

ˎˎSkype ne omogoča klicev v sili. Skype ni zamenjava za vaš običajni telefon in ga ne morete
uporabljati za klice v sili.
ˎˎČe želite uporabljati to funkcijo, mora biti TV povezan s širokopasovno internetno povezavo.
ˎˎNa kakovost glasovnega in video klica lahko vpliva hitrost vaše internetne povezave. Pri
brezžični povezavi je lahko kakovost slike in zvoka slabša.
ˎˎPrograma Skype morda ne bo možno uporabljati, ko bodo aktivne nekatere druge aplikacije.
ˎˎRegistracija in prijava v program Skype ter avdio in video klici drugih uporabnikov programa Skype so
brezplačni. Za nekatere storitve, kot so cenovno ugodni klici na mobilne telefone in stacionarne številke, pa
potrebujete Skype Credit ali naročnino.
ˎˎČe želite izvedeti več o programu Skype, glejte spletno mesto:
http://www.skype.com/
ˎˎV primeru težave glejte navodila za uporabo televizorja.
ˎˎČe se v TV-ju ne boste mogli prijaviti v Skype z obstoječim računom za Skype, obiščite www.skype.com/
support in poiščite pomoč in informacije. Lahko pa v TV-ju ustvarite nov račun za Skype.

Zagon programa Skype
Vklop funkcije Skype
Meni Domov > [Aplikacije] > [Vse aplikacije] > [Skype], da zaženete Skype. Ko Skype zaženete
prvič, se boste morali strinjati z licenčno pogodbo in vnesti področne nastavitve v prikazani
meni.

Opomba
ˎˎČe tega izdelka ne bo mogoče uporabljati, potem ko ga povežete s televizorjem, posodobite
programsko opremo TV-ja v zadnjo različico.
Za posodobitev programske opreme glejte elektronski priročnik (i-priročnik) v televizorju.

Izdelava računa za Skype
Uporabljate lahko vaš obstoječi račun Skype ali ustvarite novega. Če želite ustvariti nov račun,
sledite prikazanem meniju in vnesite podatke: [Skype Name], [Password] in vaš e-poštni naslov.
Ko bo račun ustvarjen, se bo program samodejno prijavil vanj in vam ga prikazal.

Opomba
ˎˎNe pozabite vaših podatkov [Skype Name] in [Password], saj jih boste potrebovali za prijavo.

Prijava v Skype
Če se želite prijaviti, vnesite vaš [Skype Name] in [Password] v prikazanem meniju.
Izberete lahko, da se samodejno prijavite v Skype, ko vklopite TV.

Klicanje s programom Skype
Dodajanje na seznam stikov
Na seznam stikov lahko dodajate stike Skype in telefonske stike.
Če želite dodati stik Skype, izberite [Tools] in nato [Find Contacts]. Po nastavitvi sledite
prikazanemu meniju.

Klicanje
Izberite stik z zavihka [Contacts] ali [Zgodovina]. Sledite prikazanemu meniju in pokličite želeni
stik.
Na zavihku [Find Contacts] lahko tudi poiščete stik.

Sprejemanje klicev
Če prejmete klic, ko ste prijavljeni v Skype, se bo na zaslonu prikazal meni klica. (Za to
potrebujete neprekinjeno internetno povezavo.)
Sledite prikazanemu meniju in po želji sprejmite klic.
ˎˎČe ostanete prijavljeni v Skype, lahko sprejmete klic tudi med gledanjem TV-ja ali videa.
ˎˎKo je TV izklopljen ali se odjavite iz programa Skype, klicev ne morete sprejemati.

Tehnični podatki
Napajalna napetost
enosmerni tok, 5 V, najv. 500 mA
Mere (pribl)(Š x v x g (mm))
62 mm × 25,5 mm × 50 mm
Teža
88 g
Delovna temperatura
0 °C ~ 40 °C
Objektiv
F/2.0; FOV (H) 51,75° (v načinu HD)
Slikovna naprava (ločljivost)
senzor CMOS (1280 × 720)
Izhodni format
najv. 1280 × 720 (HD*)
* Izhodni format je odvisen od povezane opreme ali hitrosti internetne povezave in morda
ne podpira HD.
Št. okvirov
30 okvirov/s v načinu HD, 30 okvirov/s v načinu VGA
Mikrofon
2 vsesmerna mikrofona
Vmesnik
USB 2.0
Dodatki
Navodila za uporabo (1)
Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Avtorske pravice
Ta izdelek vključuje SkypeKit 3.7 © 2003–2012, Skype (odobritev patentov sledi). Skype,
povezane blagovne znamke in logotipi ter logotip »S« so blagovne znamke družbe Skype.
Čeprav je ta izdelek preskušen in izpolnjuje naše standarde za certificiranje glede kakovosti
zvoka in videa, ga družba Skype, Skype Communications S.a.r.l. ali njena povezana podjetja ne
podpirajo.

