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Περιεχόμενα	συσκευασίας
Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω στοιχεία 
περιέχονται στη συσκευασία της webcam 
SPZ2000 της Philips. 

Webcam SPZ2000 της Philips• 

 
Οδηγός γρήγορης έναρξης• 

 Register your product and get support at

www.philips.com/welcome SPZXXXX

Quick Start Guide

1	 Η	δική	σας	
webcam

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και 
καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε 
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει 
η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη 
διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Στη διεύθυνση www.philips.com/• 
welcome, επιλέξτε τη γλώσσα σας 
και ενεργοποιήστε την επιλογή 
Καταχώριση	του	προϊόντος	μου. Στη 
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες 
στην οθόνη για την καταχώριση.

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά 
και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Καλώς	ήρθατε
Η webcam SPZ2000 της Philips που μόλις 
αγοράσατε είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με 
τα υψηλότερα πρότυπα και θα σας προσφέρει 
πολλά χρόνια χρήσης χωρίς προβλήματα. 
Με τη webcam SPZ2000 θα έχετε φωτεινές 
εικόνες και εκπληκτική ποιότητα ήχου.
Μετά την εγκατάσταση, η νέα webcam μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για πολλές εφαρμογές, όπως:
• Βίντεο: Χρησιμοποιήστε τη webcam 

SPZ2000 της Philips για video chatting 
και βιντεοκλήσεις. Η webcam λειτουργεί 
με Skype, Windows® Live Messenger, 
Yahoo! Messenger, AOL Instant 
Messenger, QQ και άλλες υπηρεσίες 
άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων και 
VoIP (Πρωτόκολλο Voice over Internet).

• Κοινή	χρήση	βίντεο: Δημιουργήστε 
τα δικά σας βίντεο και μοιραστείτε τα 
με τους φίλους και την οικογένειά σας 
μέσω email, κ.λπ.

• Φωτογραφίες: Χρησιμοποιήστε το 
κουμπί λήψης για να βγάζετε εύκολα 
φωτογραφίες και να τις μοιράζεστε 
μέσω Facebook, Flickr, MySpace, κ.λπ.

Οι παρακάτω ενότητες του παρόντος 
εγχειριδίου προσφέρουν μια περιγραφή 
βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο 
χρήσης της webcam SPZ2000 της Philips. 
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h	 Στήριγμα	με	ελαστικά	προστατευτικά
Στήριξη της webcam στην • 
(επίπεδη) οθόνη του υπολογιστή ή 
του notebook σας

i	 Υποδοχή	USB
Σύνδεση της webcam στη • 
θύρα USB του notebook ή του 
επιτραπέζιου υπολογιστή
Τροφοδοσία ρεύματος στη • 
webcam όταν είναι συνδεδεμένη 
στο notebook ή τον επιτραπέζιο 
υπολογιστή

j	 Κλιπ	καλωδίων
Συγκράτηση καλωδίου για • 
διαχείριση καλωδίων

Επισκόπηση	λειτουργιών

 
a	 Δακτύλιος	εστίασης

Μη αυτόματη ρύθμιση της • 
εστίασης της εικόνας

b	 Κουμπί	λήψης
Με εγκατεστημένες εφαρμογές • 
Philips, άμεση λήψη φωτογραφιών

c	 Λυχνία	LED	λειτουργίας
Αναμμένη όταν η webcam • 
βρίσκεται σε χρήση

d	 Φακός

e	 Συρόμενο	κάλυμμα
Προστασία των περιεχομένων σας • 
και του φακού

f	 Ενσωματωμένο	μικρόφωνο
Λήψη φωνής και ήχου κατά τη • 
βιντεοκλήση και την εγγραφή 
βίντεο

g	 Περιστροφική	σύνδεση
Μη αυτόματη αλλαγή του οπτικού • 
πεδίου της webcam

i

j

a

e

b

d

c

g

h

f
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Μετά από την ολοκλήρωση της  »
εγκατάστασης λογισμικού, το 
εικονίδιο Philips CamSuite  
εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία 
της οθόνης.

Συμβουλή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο  •
τρόπο για να πραγματοποιήσετε λήψη της 
τελευταίας έκδοσης λογισμικού που είναι 
διαθέσιμη για τη webcam SPZ2000 της 
Philips.

Σύνδεση	της	webcam	σε	
υπολογιστή	/	notebook

  
1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή / 

notebook.
2 Στηρίξτε τη webcam στην οθόνη του 

υπολογιστή / notebook.
Επεκτείνετε το στήριγμα για να • 
τοποθετήσετε τη webcam σε 
ένα γραφείο ή σε μια (μεγάλη) 
επιτραπέζια οθόνη.

3 Συνδέστε το καλώδιο σε μια θύρα USB 
σε υπολογιστή / notebook.

Μετά από τη σωστή σύνδεση της  »
webcam, εμφανίζεται το παρακάτω 
αναδυόμενο παράθυρο στην κάτω 
δεξιά γωνία της οθόνης.

2	 Ξεκινήστε

(Προαιρετικά)	Εγκατάσταση	
του	λογισμικού	της	webcam

Σημείωση

Για να χρησιμοποιήσετε ειδικές λειτουργίες  •
που παρέχονται από τα Philips CamSuite 
και Webcam Driver SPZ2000, επισκεφτείτε 
τη διεύθυνση www.philips.com/support και 
πραγματοποιήστε λήψη των εφαρμογών 
από την ιστοσελίδα. Το Philips CamSuite 
λειτουργεί μόνο σε υπολογιστές με το 
λειτουργικό σύστημα Microsoft® Windows® 
XP (SP2 και μεταγενέστερο), Vista ή 
Windows 7. Μετά από την εγκατάσταση του 
λογισμικού, μπορείτε να προσαρμόσετε τις 
ρυθμίσεις της webcam SPZ2000 της Philips 
στις αντίστοιχες σελίδες ιδιοτήτων.

1 Στη διεύθυνση www.philips.com/support, 
κάντε κλικ στο πλαίσιο Choose country 
/	language (Επιλογή χώρας / γλώσσας) 
για να επιλέξετε τη χώρα/γλώσσα σας.

2 Κάντε κλικ στο πλαίσιο Search 
(Αναζήτηση), πληκτρολογήστε 
SPZ2000	και, κατόπιν, κάντε κλικ στο 
πλήκτρο αναζήτησης.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Support	
for	SPZ2000 (Υποστήριξη για την 
SPZ2000).

Στο  » Product support (Υποστήριξη 
προϊόντος), θα βρείτε πληροφορίες 
σχετικά με την επιλογή Software	and	
driver (Λογισμικό και πρόγραμμα 
οδήγησης).

4 Πραγματοποιήστε λήψη του 
προγράμματος εγκατάστασης του 
λογισμικού που επιθυμείτε.

5 Πραγματοποιήστε εκτέλεση του 
προγράμματος εγκατάστασης και 
ακολουθήστε τις οδηγίες στην 
οθόνη για να ολοκληρώσετε την 
εγκατάσταση.
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4 Προσαρμόστε τη webcam στη σωστή 
γωνία.
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3	 Χρησιμοποιή-
στε	τη	webcam	
για	video	
chatting

Η webcam SPZ2000 της Philips λειτουργεί 
με Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo! 
Messenger, AOL Instant Messenger, QQ 
και άλλες υπηρεσίες άμεσης ανταλλαγής 
μηνυμάτων και VoIP (Πρωτόκολλο Voice over 
Internet).
Μετά από την εγκατάσταση μίας από 
τις παραπάνω εφαρμογές, μπορείτε να 
συνδέσετε τη webcam σε υπολογιστή / 
notebook και να την χρησιμοποιήσετε για 
video chatting. 
Μπορείτε, επίσης, να σύρετε το κάλυμμα για 
να προστατέψετε τα περιεχόμενά σας και το 
φακό.
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4	 Philips	CamSuite
Το Philips CamSuite παρέχει γρήγορη 
πρόσβαση σε αρκετές από τις λειτουργίες 
και ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται 
περισσότερο. 
Για να απολαμβάνετε τις ειδικές λειτουργίες 
και ρυθμίσεις που παρέχονται από το Philips 
CamSuite, εγκαταστήστε το πριν από τη 
χρήση με τη webcam SPZ2000 της Philips. 
Μετά από την εγκατάσταση του Philips 
CamSuite, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ 
στο εικονίδιο Philips CamSuite  στη γραμμή 
εργαλείων Windows για να μεταβείτε στον 
πίνακα ελέγχου του Philips CamSuite.
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3 Για να προβάλετε μια φωτογραφία στο 
αρχείο φωτογραφιών, κάντε διπλό κλικ 
επάνω της.

Εγγραφή	και	αναπαραγωγή	
βίντεο

Σημείωση

Εάν επιλέξετε κάποια ανάλυση άνω των  •
640 x 480 (VGA), το εικονίδιο εγγραφής 
απενεργοποιείται. Μπορείτε να επιλέξετε 
χαμηλότερη ανάλυση για να καταστήσετε 
δυνατή την εγγραφή.

1 Προσαρμόστε τη φωτογραφική μηχανή 
στη σωστή γωνία.

2 Στο παράθυρο Philips CamSuite Capture, 
κάντε κλικ στο  για να ξεκινήσετε την 
εγγραφή.

Για προσωρινή διακοπή της • 
εγγραφής, κάντε κλικ στο .

3 Για διακοπή της εγγραφής, κάντε κλικ 
στο .

Τα βίντεο εγγράφονται και  »
αποθηκεύονται στο αρχείο βίντεο.

4 Για αναπαραγωγή ενός βίντεο στο 
αρχείο βίντεο, κάντε διπλό κλικ επάνω 
του. 

Συμβουλή

Πριν από την αναπαραγωγή ενός βίντεο,  •
βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει μια 
συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων στον 
υπολογιστή / notebook.

5	 Philips	CamSuite	
Capture

Μέσω του Philips CamSuite Capture, μπορείτε 
να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω 
λειτουργίες της webcam:

Λήψη φωτογραφιών• 
Βιντεοσκόπηση• 
Αποστολή φωτογραφιών ή βίντεο • 
μέσω email
Προσαρμογή ρυθμίσεων για • 
φωτογραφίες, βίντεο, σίγαση και 
φακέλους πολυμέσων

1 Για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση του 
Philips CamSuite Capture, κάντε κλικ 
στο  στον πίνακα ελέγχου του Philips 
CamSuite ή κάντε διπλό κλικ στο  
στην επιφάνεια εργασίας.

2 Για να κλείσετε το Philips CamSuite 
Capture, κάντε κλικ στο πλήκτρο 
κλεισίματος στην επάνω δεξιά γωνία 
του παραθύρου Philips CamSuite 
Capture.

Συμβουλή

Εάν ήδη χρησιμοποιείτε τη webcam σε άλλη  •
εφαρμογή, δεν θα μπορείτε να δείτε καμία 
εικόνα στην οθόνη του Philips CamSuite 
Capture.

Λήψη	και	προβολή	
φωτογραφίας
1 Προσαρμόστε τη φωτογραφική μηχανή 

στη σωστή γωνία.
2 Στο παράθυρο Philips CamSuite Capture, 

κάντε κλικ στο .
Πραγματοποιείται λήψη της  »
φωτογραφίας και αποθήκευσή της 
στο αρχείο φωτογραφιών.
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Μπορείτε να επιλέξετε το  » [Fit	on	
screen] ή το [Full	screen	mode] στην 
αναπτυσσόμενη λίστα. 

 
Αρχείο	φωτογραφιών/
βίντεο
Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που 
λαμβάνονται μέσω της webcam 
αποθηκεύονται στο αρχείο φωτογραφιών 
ή βίντεο και στον επιλεγμένο φάκελο 
φωτογραφιών ή βίντεο (φάκελοι πολυμέσων).
Για	να	μεταβείτε	στο	αρχείο	φωτογραφιών/
βίντεο:
1 Στο Philips CamSuite Capture, κάντε κλικ 

στο  για να εμφανίσετε το αρχείο 
φωτογραφιών/βίντεο.

2 Κάντε κλικ στο  για να εμφανίσετε το 
αρχείο φωτογραφιών.
Κάντε κλικ στο •  για να εμφανίσετε το 
αρχείο βίντεο.
Για να αποκρύψετε το αρχείο • 
φωτογραφιών/βίντεο, κάντε κλικ στο 

 .

Ανοίξτε	το	φάκελο	φωτογραφιών/
βίντεο
Στο	αρχείο	φωτογραφιών:

Επιλέξτε μια φωτογραφία και κάντε • 
κλικ στο  για να ανοίξετε το φάκελο 
φωτογραφιών.

Στο	αρχείο	βίντεο:
Επιλέξτε ένα βίντεο και κάντε κλικ στο • 

 για να ανοίξετε το φάκελο βίντεο.

Ανάλυση	εικόνας
Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικές 
αναλύσεις εικόνας για τις φωτογραφίες/
βίντεο που λαμβάνονται μέσω της webcam:

160 x 120 (SQVGA)• 
176 x 144 (QCIF)• 
320 x 240 (μέγεθος e-mail)• 
352 x 288 (CIF)• 
640 x 480 (VGA)• 
1280 x 960 (1,3 MP, μόνο για • 
φωτογραφίες)

Σημείωση

Για εγγραφή βίντεο, η μέγιστη ανάλυση είναι  •
έως και 640 x 480 (VGA).

1 Στο παράθυρο Philips CamSuite Capture, 
κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος.

Εμφανίζονται οι επιλογές ανάλυσης  »
που παρέχονται.

2 Επιλέξτε την ανάλυση της προτίμησής 
σας.
Για να εφαρμόσετε κάποια άλλη • 
ρύθμιση ανάλυσης, επαναλάβετε το 
Βήμα 1 και το Βήμα 2.

Λειτουργία	οθόνης
Μέσω του Philips CamSuite Capture, μπορείτε 
να προβάλετε μια φωτογραφία ή να 
αναπαράγετε ένα βίντεο σε διαφορετικές 
λειτουργίες:

Κανονική λειτουργία οθόνης• 
Λειτουργία πλήρους οθόνης• 
Προσαρμογή σε οθόνη• 

1 Στο παράθυρο του Philips CamSuite 
Capture, κάντε κλικ στο  για εναλλαγή 
μεταξύ λειτουργιών, από [Normal	
screen	mode] σε [Full	screen	mode] / 
[Fit	on	screen] ή από [Full	screen	mode] 
/ [Fit	on	screen] σε [Normal	screen	
mode].
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Αποστολή	φωτογραφίας/-ών/βίντεο	
μέσω	email
1 Στο αρχείο φωτογραφιών/βίντεο, 

επιλέξτε τη/-τις φωτογραφία/-ες/βίντεο 
που θέλετε να στείλετε μέσω email.

2 Κάντε κλικ στο .
Εμφανίζεται ένα μήνυμα email με  »
συνημμένη/-ες την/τις επιλεγμένη/-ες 
φωτογραφία/-ες/βίντεο.

3 Αποστολή email.

Διαγραφή	φωτογραφίας/-ών/βίντεο	
από	το	αρχείο	φωτογραφιών/βίντεο
1 Στο αρχείο φωτογραφιών/βίντεο, 

επιλέξτε τη/-τις φωτογραφία/-ες/βίντεο 
που θέλετε να διαγράψετε.

2 Κάντε κλικ στο  δίπλα στο .
3 Στο αναδυόμενο παράθυρο, κάντε κλικ 

στο [Yes].

 
Η/Οι επιλεγμένη/-ες φωτογραφία/- »
ες/βίντεο διαγράφεται/-ονται από το 
αρχείο φωτογραφιών/βίντεο.

Για να ακυρώσετε τη διαγραφή, • 
κάντε κλικ στο [No] στο αναδυόμενο 
παράθυρο.

Μενού	φωτογραφιών/βίντεο
Για	να	εμφανίσετε	το	μενού	φωτογραφιών/
βίντεο	με	δεξί	κλικ	του	ποντικιού:
1 Στο αρχείο φωτογραφιών/βίντεο, 

επιλέξτε μία φωτογραφία/βίντεο.
2 Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι.

Εμφανίζεται το μενού φωτογραφιών/ »
βίντεο. 

3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή για να 
συνεχίσετε.

Επιλογές	στο	μενού	φωτογραφιών:

 
• [View]: Για προβολή της/των 

επιλεγμένης/-ων φωτογραφίας/-ών
• [Email]: Για αποστολή της/των 

επιλεγμένης/-ων φωτογραφίας/-ών 
μέσω email

• [Delete]: Για διαγραφή της/των 
επιλεγμένης/-ων φωτογραφίας/-ών

Επιλογές	στο	μενού	βίντεο:

 
• [Play]: Για αναπαραγωγή του/των 

επιλεγμένου/-ων βίντεο
• [Email]: Για αποστολή του/των 

επιλεγμένου/-ων βίντεο μέσω email
• [Delete]: Για διαγραφή του/των 

επιλεγμένου/-ων βίντεο
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6	 Ιδιότητες
1 Στον πίνακα ελέγχου του Philips 

CamSuite, κάντε κλικ στο .
2 Κάντε κλικ στο κουμπί [Webcam	

settings] .

 
Εμφανίζεται το παράθυρο  »
[Properties].

3 Στο παράθυρο [Properties], 
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος 
που είναι διαθέσιμες για την SPZ2000.

 
Σημείωση

Μπορείτε να δείτε την οθόνη Property  •
(Ιδιότητες) παραπάνω μετά από την 
εγκατάσταση του λογισμικού της webcam. 
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Απαιτήσεις	συστήματος	για	υπολογιστή	με	
Microsoft	Windows:

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος:• 
1,6 GHz ή αντίστοιχο• 
512 MB RAM για Windows XP• 
1 GB RAM (32Bit) για Windows • 
Vista και Windows 7
Λειτουργικό σύστημα: Windows • 
XP SP2, Vista και Windows 7
200 MB διαθέσιμου ελεύθερου • 
χώρου στο σκληρό δίσκο
Μία ελεύθερη θύρα USB 2.0• 
Κάρτα ήχου και ηχεία (συμβατά με • 
το λειτουργικό σύστημα)
Έγχρωμη οθόνη 16-bit @ 800x600 • 
με υποστήριξη DirectX 3D
DirectX 9.0c ή μεταγενέστερο• 
Microsoft .Net Framework 2.0• 
Ευρυζωνική σύνδεση στο Internet • 
για τη λήψη προγραμμάτων 
οδήγησης, του Philips CamSuite και 
εγχειριδίων
Adobe reader για την ανάγνωση • 
αρχείων *PDF

Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος:• 
Διπύρηνος 2,4 GHz ή αντίστοιχος • 
1 GB RAM (32Bit) / 2GB RAM • 
(64Bit) για Windows XP, Vista και 
Windows 7
DirectX 9.0c ή μεταγενέστερο• 
Microsoft .Net Framework 2.0.• 
Ευρυζωνική σύνδεση στο Internet• 
Adobe reader για την ανάγνωση • 
αρχείων *PDF

Συνιστώμενες	απαιτήσεις	συστήματος	για	
Apple	Mac:

Mac OS X v10.4 ‘Tiger’ - 10.5 • 
‘Leopard’
200 MB διαθέσιμου ελεύθερου • 
χώρου στο σκληρό δίσκο
Θύρα USB 2.0• 

7	 Τεχνικές	
προδιαγραφές

Ανάλυση 
αισθητήρα

VGA (640 x 480 pixel)

Ανάλυση 
λήψης βίντεο 
(μέγ.)

1,2 MP (ενισχυμένο 
λογισμικό, με εγκατεστημένο 
το Philips CamSuite)

Ανάλυση 
φωτογραφίας 
(μέγ.)

1,2 MP (ενισχυμένο 
λογισμικό, με 
εγκατεστημένο το Philips 
CamSuite),
5,0 MP (ενισχυμένο 
λογισμικό, με 
εγκατεστημένα τα Philips 
CamSuite και Webcam 
Driver SPZ2000)

Καρέ ανά 
δευτερόλεπτο

30 fps Μέγ. @VGA

Αριθμός F 
φακού

F2.4

Γωνία 
προβολής 
φακού

55 μοίρες

Ελάχιστος 
φωτισμός 
θέματος

< 10 lux

Φορμά βίντεο YUY2, RGB24 και I420 
(με εγκατεστημένο το 
Webcam Driver SPZ2000)

Μικρόφωνο Ενσωματωμένο μικρόφωνο 
με ενίσχυση ήχου

Λειτουργικό 
σύστημα 
Windows®

Windows® 7, συμμόρφωση 
με Vista, συμβατό με XP

Διασύνδεση 
USB

USB 2,0 Υψηλής ταχύτητας

Κατηγορία 
βίντεο USB

Συμβατό με UVC

Μήκος 
καλωδίου USB

1,5 μ.

Ρεύμα Μέσω καλωδίου USB,
5V DC, 0,15A
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3 Κάντε κλικ στην καρτέλα Voice (Φωνή) 
στο εμφανιζόμενο παράθυρο.

  
4 Καθορίστε τη webcam SPZ2000 της 

Philips ως την προεπιλεγμένη συσκευή 
για την επιλογή Voice recording 
(Εγγραφή ομιλίας).

5 Κάντε κλικ στο ΟΚ για αποθήκευση 
των ρυθμίσεων.

Για	Windows	Vista:
1 Στον υπολογιστή / notebook, κάντε κλικ 

στο Start (Έναρξη) > Control panel 
(Πίνακας ελέγχου). 

2 Κάντε κλικ στο Hardware	and	Sound 
(Υλικό και ήχος).

3 Κάντε κλικ στο Sound (Ήχος).

8	 Συχνές	
ερωτήσεις	
(FAQ)

Πώς	μπορώ	να	ρυθμίσω	
την	ποιότητα	της	εικόνας;
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της webcam 
της Philips συνήθως προσφέρουν τη βέλτιστη 
δυνατή ποιότητα εικόνας. 
Εάν έχετε εγκαταστήσει το Philips CamSuite 
ή το Webcam Driver SPZ2000 σε υπολογιστή 
/ notebook, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε 
την ποιότητα εικόνας μέσω των ρυθμίσεων 
που παρέχονται από το Philips CamSuite ή το 
Webcam Driver SPZ2000.

Το	μικρόφωνο	της	webcam	
SPZ2000	της	Philips	δεν	
λειτουργεί	(σωστά).	Τι	
πρέπει	να	κάνω;
Για	Windows	XP	(SP2):
1 Στον υπολογιστή / notebook, κάντε κλικ 

στο Start (Έναρξη) > Control panel 
(Πίνακας ελέγχου).

2 Κάντε κλικ στο Sounds	and	Audio	
Devices (Ήχοι και συσκευές 
αναπαραγωγής).



14 EL

6 Κάντε κλικ στο ΟΚ για αποθήκευση 
των ρυθμίσεων.

Η	χρήση	της	webcam	
SPZ2000	της	Philips	
επιβραδύνει	τη	λειτουργία	
του	υπολογιστή	/	notebook.	
Τι	πρέπει	να	κάνω;
1 Κλείστε τις εφαρμογές λογισμικού που 

δεν χρειάζεται να εκτελούνται.

Συμβουλή

Ο μέγιστος ρυθμός καρέ (καρέ ανά  •
δευτερόλεπτο (fps) που παράγονται 
από τη webcam) και η μέγιστη ανάλυση 
εικόνας εξαρτώνται από τις απαιτήσεις του 
υπολογιστή / notebook. Με τη λειτουργία 
Πλήρως αυτόματου ελέγχου, το λογισμικό 
της webcam θα ρυθμίσει αυτόματα το ρυθμό 
καρέ και την ανάλυση όσο το δυνατόν 
καλύτερα για τη συγκεκριμένη σας θέση. 
Ενδέχεται οι προδιαγραφές του υπολογιστή 
/ notebook να μην πληρούν τις απαιτήσεις 
για μέγιστο ρυθμό καρέ και ρύθμιση 
ανάλυσης.

Δεν	εμφανίζεται	εικόνα	στην	
οθόνη.	Τι	πρέπει	να	κάνω;
1 Βεβαιωθείτε ότι η webcam είναι καλά 

συνδεδεμένη.
2 Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε τη webcam 

σε άλλη εφαρμογή.
3 Κλείστε την άλλη εφαρμογή.

Συμβουλή

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη webcam  •
σε περισσότερες από μία εφαρμογές την 
ίδια στιγμή.

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα Recording 
(Εγγραφή) στο εμφανιζόμενο 
παράθυρο.

  
5 Επιλέξτε τη webcam SPZ2000 της 

Philips και κάντε κλικ στο Set	Default 
(Ορισμός προεπιλογής).

6 Κάντε κλικ στο ΟΚ για αποθήκευση 
των ρυθμίσεων.

Για	Windows	7:
1 Στον υπολογιστή / notebook, κάντε κλικ 

στο Start (Έναρξη) > Control panel 
(Πίνακας ελέγχου). 

2 Κάντε κλικ στο Hardware	and	Sound 
(Υλικό και ήχος).

3 Κάντε κλικ στο Sound (Ήχος) > Manage 
audio device (Διαχείριση συσκευών 
ήχου).

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα Recording 
(Εγγραφή) στο εμφανιζόμενο 
παράθυρο.

5 Επιλέξτε τη webcam SPZ2000 της 
Philips και κάντε κλικ στο Set	Default 
(Ορισμός προεπιλογής).
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Πληροφορίες	για	τον	
πελάτη

Προφυλάξεις	ασφαλείας
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να 
βεβαιωθείτε ότι η webcam θα λειτουργεί με 
ασφάλεια και για να αποτρέψετε ενδεχόμενα 
ελαττώματα.

Μην χρησιμοποιείτε τη webcam σε • 
περιβάλλοντα εκτός του παρακάτω 
εύρους: θερμοκρασία: 0°C έως 40°C, 
σχετική υγρασία: 45% ~ 85%.
Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη • 
webcam σε: 

άμεσο ηλιακό φως,• 
πολύ υγρά και σκονισμένα • 
περιβάλλοντα,
κοντά σε οποιαδήποτε πηγή • 
θερμότητας.

Εάν η webcam βραχεί, σκουπίστε τη • 
με ένα στεγνό πανί το γρηγορότερο 
δυνατόν.
Εάν ο φακός είναι βρώμικος, ΜΗΝ • 
αγγίζετε το φακό με τα χέρια σας.
Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της • 
webcam με ένα μαλακό πανί.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού • 
που βασίζονται στο οινόπνευμα, στο 
μετουσιωμένο οινόπνευμα, στην 
αμμωνία, κ.λπ.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να • 
αποσυναρμολογήσετε ή να 
επισκευάσετε τη webcam μόνοι 
σας. Μην ανοίξετε τη webcam. Σε 
περίπτωση τεχνικών δυσκολιών 
επιστρέψτε την στον αντιπρόσωπο της 
Philips.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη webcam στο • 
νερό.
Προστατέψτε τη webcam από λάδια, • 
αέρια, ατμούς, υγρασία και σκόνη. 
Μη στρέφετε ποτέ το φακό της webcam • 
προς τον ήλιο.

9	 Επισκευή	και	
υποστήριξη

Χρειάζεστε	βοήθεια;
Αρχικά, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο 
χρήσης προσεκτικά.
Ο αριθμός μοντέλου του προϊόντος σας είναι 
SPZ2000.
Όταν χρειάζεστε περαιτέρω υποστήριξη για 
την εγγραφή, ρύθμιση, χρήση, λειτουργίες, 
αναβάθμιση λογισμικού, προδιαγραφές, 
εγγύηση, κ.λπ. του προϊόντος, επισκεφτείτε τη 
διεύθυνση www.philips.com/support.
1 Στη διεύθυνση www.philips.com/support, 

κάντε κλικ στο πλαίσιο Choose country 
/	language (Επιλογή χώρας / γλώσσας) 
για να επιλέξετε τη χώρα/γλώσσα σας.

2 Κάντε κλικ στο πλαίσιο Search 
(Αναζήτηση), πληκτρολογήστε 
SPZ2000	και, κατόπιν, κάντε κλικ στο 
πλήκτρο Search (Αναζήτηση).

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Support	
for	SPZ2000 (Υποστήριξη για την 
SPZ2000).

Στο  » Product support (Υποστήριξη 
προϊόντος), θα βρείτε πληροφορίες 
για τα εξής: Overview (Επισκόπηση), 
Latest updates (Τελευταίες 
ενημερώσεις), Manuals and 
documentation (Εγχειρίδια και 
υλικό τεκμηρίωσης), Frequently	
asked	questions (Συχνές ερωτήσεις), 
Product	information (Πληροφορίες 
προϊόντος), Product registration 
(Εγγραφή προϊόντος), κ.λπ.
Στο  » Service	information 
(Πληροφορίες για το σέρβις), θα 
βρείτε πληροφορίες σχετικά με την 
εγγύηση.
Στο  » Contact (Επικοινωνία), θα 
βρείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς 
του Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Καταναλωτών της Philips.
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παρεμβολών	που	ενδέχεται	
να	προκαλέσουν	ανεπιθύμητη	
λειτουργία.

Σημείωση

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και  •
διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια 
που έχουν θεσπιστεί για ψηφιακές συσκευές 
Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των 
κανονισμών FCC.
Τα όρια αυτά έχουν οριστεί ώστε να  •
παρέχουν επαρκή προστασία από 
επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές 
εγκαταστάσεις.

Ο παρών εξοπλισμός παράγει, 
χρησιμοποιεί και μπορεί 
να εκπέμψει ακτινοβολία 
ραδιοφωνικών συχνοτήτων 
και, εάν δεν εγκατασταθεί και 
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με 
τις οδηγίες, μπορεί να επιφέρει 
επιβλαβείς παρεμβολές στις 
ραδιοφωνικές επικοινωνίες.
Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση 
ότι δεν θα δημιουργηθούν 
παρεμβολές σε συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις.
Εάν η παρούσα συσκευή προκαλεί 
επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη 
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών 
σημάτων, γεγονός το οποίο μπορεί 
να διαπιστωθεί ενεργοποιώντας 
και απενεργοποιώντας τη συσκευή, 
δοκιμάστε έναν ή περισσότερους 
από τους παρακάτω τρόπους για 
να αποφύγετε τις παρεμβολές:

Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη • 
θέση της κεραίας λήψης.
Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του • 
εξοπλισμού και του δέκτη.
Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα σε • 
κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο 
οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης.
Επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης • 
ή με έναν εξειδικευμένο τεχνικό 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
συσκευών για βοήθεια.

Πνευματικά	δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2010 από τη 
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μετάδοση, 
μεταγραφή, αποθήκευση σε σύστημα 
ανάκτησης ή μετάφραση σε οποιαδήποτε 
γλώσσα ή σε συγκεκριμένη γλώσσα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή οποιουδήποτε 
μέρους της παρούσας έκδοσης, σε 
οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε 
τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, μαγνητικό, 
οπτικό, χημικό, μη αυτόματο ή διαφορετικό, 
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από τη 
Philips. Οι μάρκες και τα ονόματα προϊόντων 
αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα 
κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιριών τους.

Αποποίηση	ευθύνης
Η Philips δεν παρέχει καμία εγγύηση 
οποιουδήποτε είδους σε σχέση με 
αυτό το υλικό, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικά των συνεπαγόμενων εγγυήσεων 
εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για 
ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Η Philips δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη 
για οποιοδήποτε σφάλμα ενδεχομένως 
υπάρχει στο παρόν έγγραφο. Η Philips δεν 
δεσμεύεται να ενημερώσει τις πληροφορίες 
που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

Συμμόρφωση	με	τους	κανονισμούς	
FCC
Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με το 
Τμήμα 15 των κανονισμών FCC.
Η λειτουργία της υπόκειται στις παρακάτω 
δύο συνθήκες:

a	 η	παρούσα	συσκευή	δεν	προκαλεί	
επιβλαβείς	παρεμβολές,	και

b	 η	παρούσα	συσκευή	πρέπει	
να	αποδέχεται	οποιαδήποτε	
παρεμβολή	που	πιθανόν	δεχτεί,	
συμπεριλαμβανομένων	και	των	
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Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου 
κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό 
το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή 
οδηγία 2002/96/ΕΚ:

  
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν 
μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. 
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς 
κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η 
σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος 
θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών 
επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο 
περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Όλο το επιπλέον υλικό συσκευασίας έχει 
παραλειφθεί. Κάναμε ότι μπορούσαμε 
για να διευκολύνουμε το διαχωρισμό της 
συσκευασίας σε μονομερή υλικά.
Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς 
σχετικά με την απόρριψη των υλικών της 
συσκευασίας.

Προειδοποίηση

Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να είναι  •
επικίνδυνες. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο 
ασφυξίας, κρατήστε τη σακούλα μακριά από 
μωρά και μικρά παιδιά.

Περιορισμός	βλάβης
Ο πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για 
τυχόν έμμεση, ειδική, συμπτωματική ή 
επακόλουθη βλάβη (συμπεριλαμβανομένων 
βλαβών για απώλεια επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, απώλειας 
κερδών ή άλλων), είτε βασίζεται σε 
παράβαση σύμβασης, αδικοπραξία 
(συμπεριλαμβανομένου της αμέλειας), 
ευθύνη για το προϊόν ή άλλων, ακόμη και 
εάν ο πάροχος ή οι αντιπρόσωποί του 
έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα 
τέτοιων βλαβών και ακόμη εάν μια λύση 
που έχει δοθεί στο παρόν εγχειρίδιο 
αποτύχει στον αρχικό σκοπό της.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη 
τροποποίηση στον εξοπλισμό θα μπορούσε 
να έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της 
άδειας για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Συμμόρφωση	με	το	
ηλεκτρομαγνητικό	πεδίο
Η Koninklijke Philips Electronics N.V. 
κατασκευάζει και πουλά προϊόντα που 
απευθύνονται σε καταναλωτές και τα 
οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, 
έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης 
ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. 
Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της 
Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων 
μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου 
τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες 
νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν 
εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.
Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, 
παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν 
έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η 
Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός 
χειρισμός των προϊόντων της, ανάλογα με 
τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε 
είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. 
Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην 
ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF 
και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη 
δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω 
εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης ώστε 
να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα 
της.

Ανακύκλωση

  
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία 
μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
ξαναχρησιμοποιηθούν.
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