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5. 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.

6. 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

Цифровой зум 10-кратный

Глубина цвета до 24 бит

Интерфейс USB 2.0

Масса, г 116

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.
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5. 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.

6. 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

Цифровий зум 10-кратний

Глибина кольору до 24 біт

Інтерфейс USB 2.0

Вага, г 116

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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5. 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 Сamera. 

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.

6. 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

Digital zoom 10 fold

Video data format 24 bits

Interface USB 2.0

Weight, g 116

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.
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