
Para utilizar o Kit de Videoconferência, basta seguir os passos abaixo e seu
sistema estará pronto para uso.

INSTALAÇÃO DO KIT DE
VIDEOCONFERÊNCIA

COMPONENTES

Separe os itens que estão na caixa do
produto: fonte de energia e plugs(1),

câmera(2), hub e controle remoto(3), 3
cabos de conexão(4) e a central

speakerphone(5).

FONTE DE ENERGIA

Conecte o adaptador de tomada
na fonte de energia. Utilizamos o
pino D3. Basta encaixar e deslizar

no trilho da fonte.

CONEXÕES DO HUB

Conecte os cabos no Hub
conforme a imagem. Os Cabos

Azul e Vermelho devem ser
conectados com a parte plana

voltada para cima.

CONEXÃO DA CÂMERA E

SPEAKERPHONE

Conecte a outra ponta do cabo
Azul na Câmera, e, a do cabo

Vermelho no Speakerphone, e
ajuste o cabo nas presilhas.

TERMINADO!

Agora você já pode verificar o
funcionamento  da câmera pelo
aplicativo Câmera do Windows.

Identificação do
Adaptador: D3
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CONEXÕES USB E DE

ENERGIA

Conecte o terminal USB, Cinza,
no Computador, e a Fonte de

Energia numa tomada.

Caso sua máquina já
possua câmera,

clique em alternar
câmera para acessar

a LogiCAM.

A Câmera pode ser movimentada tanto na vertical quanto na horizontal pelo controle
remoto ou diretamente pelas setas do painel do Speakerphone.
O Speakerphone funcionará como Microfone e Autofalante, possibilitando seu uso como
caixa de som.
A Câmera poderá ser usada sem o Speakerphone, mas perderá a capacidade de reproduzir e
captar sons, e somente poderá ser controlada pelo controle remoto
Para mais informações consulte o Manual Original do produto: ConferenceCAM_Logitech

Assessoria de Tecnologia da Educação
Secretaria Municipal de Educação
Campinas-SP

Av. João Erbolato, 1045 - Jd Chapadão - CEP 13070-071
Telefones: (19) 2515-7101 | 2515-7102
sme.tecnologia@educa.campinas.sp.gov.br

https://www.youtube.com/channel/UCMfSD4VELGzs0RLY7Rn2c4g
https://educa.campinas.sp.gov.br/
https://drive.google.com/file/d/1qdqgMifjpBFw1KQQx4PuDXCCEBGa6-Vb/view?usp=sharing
mailto:sme.tecnologia@educa.campinas.sp.gov.br

