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ПК камера



Руководство по эксплуатации CU-2.1

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких тем-
ператур. 
• Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они мо-
гут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань. 
• Не допускайте механического воздействия на изделие. 
• Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно. 

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ 
• ПК камера — 1 шт. 
• Диск с программным обеспечением — 1 шт.* 
• Руководство по эксплуатации — 1 шт.
• Гарантийный талон — 1 шт.

* Наличие диска зависит от типа комплектации.

3. ОСОБЕННОСТИ  
• CMOS VGA матрица
• Технология Plug and Play для Windows XP, Windows Vista, Windows 7
• Интерфейс USB 2.0
• Встроенный микрофон
• Удобная подставка-крепление ПК камеры
• Кнопка для производства фотоснимков
• Разрешение видео VGA (640х480) при 30 кадрах/сек
• Глубина цвета до 24 бит 
• Встроенная ручная подсветка объекта
• Фокусировка от 3 см 
• Угол обзора — 62 градуса

4. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность Причина Способ устранения 

Изображение 
размытое. 

Нет фокуса в опти-
ческой системе. 

Аккуратно поверните кольцо объек-
тива до получения качественного 
изображения. 

Устройство отсутствует 
в диспетчере устройств.

Нарушено подклю-
чение изделия к ПК.

Проверьте качество подключения 
изделия и целостность кабеля.

Если ни один из указанных выше способов не позволяет решить проблему, пожалуй-
ста, обратитесь за профессиональной консультацией в ближайший к Вам сервисный 
центр. Никогда не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно центр. 
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ПК камера

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Значение

Тип сенсора 1/4  CMOS

Объектив 6 мм; угол обзора 62˚

Разрешение 640 x 480 при 30 кадрах/сек

Фокусное расстояние от 3 см до бесконечности

Глубина цвета до 24 бит

Интерфейс USB 2.0

Масса, г 96

Примечания:
• Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут 
служить основанием для претензий.
• Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется. По этой при-
чине технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

"""



Керівництво з експлуатації CU-2.1
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ПК камера

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
• Оберігайте виріб від підвищеної вологості, пилу та дії високих температур.  
• Не використовуйте для протирання бензин, спирти або інші розчинники, бо вони 
можуть пошкодити декоровану поверхню. Для чищення використовуйте м’яку суху 
тканину. 
• Уникайте механічного впливу на виріб. 
• Не розбирайте виріб і не ремонтуйте його самостійно.

2. КОМПЛЕКТАЦІЯ 
• ПК камера — 1 шт. 
• Диск з програмним забезпеченням — 1 шт.*  
• Керівництво з експлуатації — 1 шт.
• Гарантійний талон — 1 шт.

* Наявність диску залежить від типу комплектації.

3. ОСОБЛИВОСТІ  
• CMOS VGA матриця
• Технологія Plug and Play для Windows XP, Windows Vista, Windows 7
• Інтерфейс USB 2.0
• Вмонтований мікрофон
• Зручна підставка-кріплення ПК камери
• Кнопка для виробництва фотознімків
• Роздільна здатність VGA (640х480) при 30 кадрах/сек
• Глибина кольору до 24 біт 
• Вмонтоване ручне підсвічування об̓єкту
• Фокусування від 3 см 
• Кут огляду — 62 градуси

4. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність Причина Спосіб усунення 

Зображення 
розмите. 

Відсутній фокус в 
оптичній системі. 

Обережно повертайте кільце об’єк-
тиву до отримання якісного зобра-
ження. 

Пристрій відсутній в 
диспетчері пристроїв.

Порушене з̓єднан-
ня виробу з ПК.

Перевірте якість підключення 
виробу та кабель на пошкодження.

Якщо жоден зі вказаних вище способів не дає змогу вирішити проблему, будь ласка, 
зверніться за професійною консультацією до найближчого до Вас сервісного центру. 
Ніколи не намагайтеся ремонтувати виріб самостійно.



Керівництво з експлуатації CU-2.1

5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметри Значення

Тип сенсора 1/4  CMOS

Об̓єктив 6 мм; кут огляду 62˚

Роздільна здатність 640 x 480 при 30 кадрах/сек

Фокусна відстань від 3 см до нескінченності

Глибина кольору до 24 біт

Інтерфейс USB 2.0

Вага, г 96

Примітки:
• Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть служити 
підставою для претензій.
• Продукція торговельної марки SVEN постійно удосконалюється. З цієї причи-
ни технічні характеристики може бути змінено без попереднього повідомлення.
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Operation Manual CU-2.1

1. SAFETY PRECAUSIONS 
• Do not use your PC Camera in environment with high humidity, dust or high temperatures. 
• Do not use cleaning fluids based on oil, aggressive detergents, containing alcohol. This 
may cause the damage of the surface. Clean the outside of the PC Camera with soft cloth. 
• Do not attempt to disassemble or repair your device. There are no serviceable parts inside. 
Opening the device will cause the warranty to lapse.
• Protect the device against powerful shocks and falls – they may damage the internal 
electronics

2. PACKAGE CONTENTS
• РС Сamera — 1 pc
• Setup CD disk — 1 pc*
• Operational manual — 1 pc
• Warranty card — 1 pc

* The disc is available with corresponding package version.

3. SPECIAL FEATURES
• CMOS sensor
• Focus from 3 cm to infinity
• Built in microphone.
• USB 2.0 interface
• Easy touch snapshot 
• Built in manual lighting

4. TROUBLE SHOOTING

Problem Reason Solution 

Image is not clear. Does not set correct 
optical focus. 

Slightly turn on the ring on the objective 
of the PC Camera. 

No video device 
in the system.

Connection failed. Check on that PC Camera connected to 
the PC and the cable does not broken.

If none of the above mentioned solutions removes the problem, please refer to nearest 
authorized service center for consultation by qualified specialist. Never try to repair the 
device on your own.
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РС Camera

5. TECHNICAL SPECIFICATION

Parameter Value

Sensor type 1/4  CMOS

Objective 6 mm; view angle 62°

Resolution 640 x 480 (30 fps)

Focus distance from 3 cm to infinity

Video data format 24 bits

Interface USB 2.0

Weight, g 96

Notes:
• Technical specification given in this table is supplemental information and can not 
give occasion to claims.
• Technical specification is subject to change without notice due to improvement of 
SVEN production.



Operation Manual CU-2.1
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