
Para instalar 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
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Caso sua máquina já
possua câmera,

clique em alternar
câmera para acessar

a LogiCAM.

Selecione
CONFIGURAÇÃO

DE SOM

AUTO FALANTE PADRÃO
Na tela que se abrirá, selecione a

SAÍDA como TELEFONE VIVA
VOZ ...(LOGI GROUP ...) e defina o

nível de volume desejado. O
sistema deverá emitir um som de

teste...

MICROFONE PADRÃO
Role a tela para baixo e selecione
o dispositivo de entrada também

como TELEFONE VIVA VOZ...
(LOGI GROUP...). Faça algum
som para verificar a barra de
entrada se movimentando...

EM REUNIÃO
Em aplicativos de conferência online,
basta executar as mesmas seleções
no painel de configuração de cada

aplicativo, mas a configuração
anterior já determina som e
microfone como padrões...

Para utilizar o Kit de Videoconferência, basta seguir os passos abaixo, após ter
feito a instalação.

UTILIZANDO O KIT DE
VIDEOCONFERÊNCIA

WINDOWS
O Kit de videoconferência pode ser
utilizado para gravação diretamente

pelo Windows, bastando abrir o
aplicativo CÂMERA e selecionando a

câmera Logitech.

DISPOSITIVO PADRÃO
O Kit de videoconferência

também pode ser definido como
dispositivo padrão de reprodução

de som, microfone e câmera.

TERMINADO!
Agora você terá sempre o

sistema buscando por padrão o
dispositivo Logitech em todos os

aplicativos.

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
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Escreva
SOM na
barra de
busca do

Windows...
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