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Zahvala
Zahvaljujemo se vam za nakup kamere  HUE HD Pro. Želimo vam
uspešno uporabo te večnamenske kamere..

Za dodatne informacije, pogosta vprašanja in celotno paleto izdel-
kovo obiščite naše spletno mesto.

Vedno smo veseli povratnih informacij o tem kako so uporabniki
z našimi produkti zadovoljni.

Tukaj smo, da vam pomagamo, če nas potrebujete.

 

 

 

 

Ekipi podjetja HUE in Inovatio
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ZAČETEK
(PRIKLOPI IN UPORABI)

HUE HD Pro kamero lahko uporabite z raz-
ličnimi operacijskimi sistemi - Windows,
macOS, Chrome OS in drugimi, ki podpira-
jo uporabo naprav (plug and play). Kamero
 lahko uporabite s katero koli aplikacijo, ki
prepozna USB kamero.

 

Ko to storite, lahko preprosto priključite
kamero in odprete nameščeno aplikacijož
Kamera. Za uporabnike Mac naprav se ta
aplikacija imenuje QuickTime.  

 

ZAČETEK
(HUE INTUITION)

Poleg kamere prejmete licenčni ključ za na-
mensko programsko opremo HUE Intuition,
ki jo lahko prenesete iz spletne strani

huehd.com/new.

•

 •

 
•

 
•
 

•
 

Za pomoč obiščite spletni mesti
huehd.com/tutorials

 

VIDEO KONFERENČNE PLATFORME

HUE HD Pro kamera deluje z različnimi konferenčnimi pladformami kot so Zoom, Microsoft
Teams, Google Meet in drugimi, ki prepoznajo USB video naprave in spletne kamere. Za
uporabo v Microsoft Teams poglejte navodila Nastavitev kamere v Microsoft Teams apli-
kaciji, ali za več informacij obiščite spletno mesto huehd.com/tutorials. 

 
.

Morda boste morali spremeniti nastavi-
tve Zasebnosti računalnika, ki dovoljuje-
jo uporabo kamere.

Na seznamu razpoložljivih naprav izberite
kamero HUE HD Pro.

Kamero HUE HD Pro lahko uporabite tudi
v drugih aplikacijah.

Programska oprema vam omogoča:

snemanje videa in zvoka;

shranjevanje videov lokalno ali online;

dopolnjevanje in shranjevanje slik  z
zapiski;

izdelavo posnetkov;

izdelavo zaporednih posnetkov.

Licenčni ključ programske opreme si lahko
namestite na več računalnikov - npr. na ra-
čunalnik v službi in doma.

huehd.com/faqs

•

•
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Nastavitev vaše kamere

FLEKSIBILNI VRAT

ZGORNJA STRAN KAMERE

 USB PRIKLJUČEK

 BAZA

 USB KABEL

 LUČKA STANJA

PROJEKTOR

USB

HUE HD PRO KAMERA

PC, MAC ALI CHROMEBOOK

PROJICIRANA SLIKA NA 

VELIKI ZASLON /PLATNO

MIKROFON
 LED LUČKA

 OBROČ ZA IZOSTRITEV SLIKE
LUČKA PREDVAJANJA
VIDEA

VKLOP/IZKLOP LED LUČI

(OBČUTLJIVO NA DOTIK)

Lučka stanja zasveti, ko imate kamero
povezano na računalnik, kar pomeni, da
je v  stanju napajanja.

Aplikacije, ki omogočajo uporabo kamere,
le to morajo prepoznati brez potrebe po
namestitvi dodatne programske opreme.

 

Kamero preprosto priključite na bazo.
Med bazo in računalnikom vzpostavite 
povezavo z USB kablom. Kamera bo
tako pripravljena na uporabo.

Kamero pa lahko tudi brez baze pove-
žete z računalnikom tako, da jo priklju-
čite direkt v režo USB na računalniku.

Baza pri uporabi kamere pripomore k 
temu, da lahko kamera sama stoji po-
konci na mizi oz. ravni površini. Baza je
uporabna tudi takrat, kadar kamero 
uporabljate kot dokumetno kamero.
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•  Video način

•  Način predvajanja uporabite kadar si 
želite video ogledati, shraniti ali deliti. 

•  Način optičnega branja je primeren 
za optično branje dokumentov.

•  Način dokumentne kamere vam omo-
goča dopisanje zapiskov, obračanje in
zrcaljenje slike med prezentacijo.

•  Način zajema slike vam omogoča sa-

•   

•  
  

•   Funkcija Hide Controls omogoča večji
video pogled, tako da skrije obrobe in
gumbe na zaslonu.

•   Funkcija Full Screen vam omogoča 
vklop celozaslonskega pogleda. Funk-
cijo izključite s pritiskom na tipko ESC.

VIDEO

PLAYBACK

SCAN

DOCUMENT CAMERA

IMAGE CAPTURE

SETTINGS

ABOUT

HIDE CONTROLS (F12)

FULL SCREEN (CTRL-F)

Zavihki na desni strani omogočajo nastavitve načina kamere HUE HD Pro. Gumb na-
čina, ki ga imate izbranega, se obarva oranžno. 

Uporaba HUE Intuition

Uporabniki Mac naprav najdete te infor-
macije v zavihku Settings.

VIDEO PLAYBACK

V načinu video lahko snemate video pos-
netek z zvokom. S pritiskom na gumb, ki
je na levi strani na dnu okna, lahko posna-
mete tudi fotografijo.

Najprej se prepričajte, da ste v oknu
Imput Options izbrali usrezno kamero in
mikrofon.

Za začetek snemanja videa pritisnite na
rdeči gumb. Ta se bo ob pritisku spreme-
nil v kvadrat.

S pritiskom na gumb       lahko kadarkoli
zaustavite snemanje.

Opomba: na določenih računalnikih lahko
nastavitve prilagodite s klikom na gumb
zraven sputsnega menija.

Po snemanju video posnetka ste samodej-
no usmerjani v način Playback, kjer si lahko
video ogledate, shranite ali ga daste v skup-
no rabo.

Gumbi pod video posnetkom iz leve proti
desni: previjanje nazaj, premor, hitro previja-
nje naprej in neskončno vrtenje.

Prav tako lahko videu prilagodite zvok ali
pa ga izklopite s pritiskom na gumbe, ki
sledijo.

 

 

Gumbi v spodnjem desnem kotu vam
omogočajo, da video shranite na računal-
nik ali ga objavite na spletu.

Če se odločite za skupno rabo videopos-
netka na portalu YouTube, boste morali 
najprej vpisati svoje podatke za vpis in
nastavitve videa. Nalaganje videa lahko
traja nekaj minut.

je primeren za snemanje
video posnetkov in zajem fotografij.
Gumb se obarva v oranžno, kadar je
način v uporabi.

modejno zajemanje slike, če je predmet
v gibanju ali ročni zajem slike.

Nastavitve programske opreme lahko
spreminjate v zavihku Settings.

Podatke o različici programske opreme
najdete v zavihku About.

Ko želite končati snemanjem znova priti-
snite na gumb. Samodejno boste preus-
merjeni v način Playback.

Opomba: Shranjeni videoposnetki se bo-
do predvajali v običajnih aplikacijah za
predvajanje video posnetkov kot so npr. 
Windows Media Player, VLC, QuickTime
in drugi.

Za ogled video posnetka ne rabite odpre-
ti programske opreme HUE Intuition.
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  Ta funkcija vam omogoča označevanje,
obračanje in zrcaljenje videoposnetka v
živo med predstavitvijo. Takšen posnetek
lahko vključno z opombami in zapiski
shranite na računalnik za poznejšo upo-
rabo.

Če želite izbrati orodje, pritisnite na ikono
in premaknite kazalec. Orodje se bo obar-
valo oranžno, kar pomeni, da je izbrano.

Nekaj ikon v programski opremi HUE
Intuition se optično razlikuje med name-
ščenim programom na Windows in Mac
napravah.

Funkcije programske opreme na Mac na-
pravah so popolnoma enake kljub drugač-
nemu izgledu ikon.

Brisanje: Za brisanje uporabite brisalko,
da izbrišete zapiske, ki ste jih dodali na
sliko. Če želite hkrati izbrisati vse zapiske,
uporabite gumb, ki je v spodnjem desnem
kotu zavihka z orodji.
 

 

DOCUMENT CAMERASCAN

Funkcija omogoča shranjevanje slike v
različnih oblikah. Funkcija je primerna tudi
za optično branje večjega števila doku-
mentov s HUE HD Pro kamero.

Če želite pregledati vsako optično pre-
brano datoteko pred shranjevanjem, od-
označite izbiro Auto Save Capture, ki je v
spodnjem desnem kotu zaslona.

  
 

Izgled ikone brisalke
na Windows napravah.

Izgled ikone
brisalke na
macOS napravah.

Posnetek: Uporabite orodje, da lahko 
 

Obračanje in zrcaljenje: video lahko v

Spreminjanje barve: Orodje uporabite
za izbiro barve za opombe, polnjenje ali
obrisovanje oblik.

Izgled ikone za
spreminjanje barve
na Windows napravah.

Windows naprave

Windows in macOS naprave

Izgled ikone za
spreminjanje barve
macOS napravah.

macOS naprave

Flip

Mirror

Slike lahko obračate ali zrcalite navpično in 
vodoravno.

kadakoli posnamete fotografijo.

živo horizonalno oz. vertikalno obrnete
ali zrcalite, ne da bi obrnili pri tem kame-
ro.

Besedilo lahko dodate tako, da pritisnete
na ikono T. Velikost in vrsto pisave spre-
menite s pomočjo drsnika in seznama. V
kolikor želite zapisani tekst spremeniti,
izberete gumb miška in pritisnete na že-
leno besedilo.

Oblikam in črtam dodate barvo tako, da
izberete ikono za spreminjanje barve.
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Napredni uporabniki lahko konfigurirajo
programsko opremo za nalaganje posnetih
slik na strežnik FTP samodejno, če je to
potrebno - npr. za spletno spremljanje.

Zavihek vam omogoča, da določite kje
bodo vaše slike in video posnetki shranjeni
in izbali format, v katerem želite, da bodo
vaše datoteke shranjene.

Privzete nastavitve bi morale biti primerne
za večino uporabnikov.

V tem načinu lahko zajemate slike.
Obstajajo trije načini zajemanja slike:

On Keypress: To možnost lahko izberete,
takrat, ko želite zajeti sliko s pritiskom na
tipki tipkovnice. 

On Timer: Nastavite časovnik, ki bo samo-
dejno zajemal slike. INTERVAL predstavlja
časovno obdobje med zajemi slik.
DURATION pa je čas, v katerem želite za-
jeti sliko. Npr. če želite  zajeti rast glivice
v petrijevki, lahko nastavite časovnik za
zajem slike v razmiku vsake minute v tra-
janju 12 ur. Če želite zajeti fotografije do-
gajanja v vaši učilnici, nastavite interval 30
sekund v trajanju (daration) 1 ure.

On movement: Funkcija omogoča zajem
slike vsakič, ko kamera zazna gibanje - 
kot varnostna kamera ali kamera, ki pos-
name valjenje piščanca. Za začetek zaje-
manja pritisnite na gumb Capture.  

    

 

 

 

IMAGE CAPTURE

SETTINGS

Ali kamera HUE HD Pro podpira obi-
čajne videkonferenčne platforme?

Kamera deluje v širokem razponu
programskih oprem za video konference.
Vsaka programska oprema, ki je zasnova-
na za delo z USB kamero, mora delovati
tudi s HUE HD Pro kamero (video vhodni
vir), tako Zoom, Microsoft Teams, Google
Meet (Hangouts), FaceTime in Skype ™.
Video vodiče za najbolj priljubljene video
konferenčne platforme najdete na
spletnem mestu HUE, skupaj z navodili za
obračanje in nadzor videa v živo. 

Kako se lahko udeležim video kle-
peta s kamero HUE HD Pro?

 

Izberite aplikacijo za video klepet in v 
nastavitvah le te izberite HUE HD Pro kot
kamero in kot mikrofon. Ko boste to sto-
rili, bo vaša kamera pripravljena na kle-
pet.

 
 

Kako prenesem HUE Intuition
programsko opremo?

Obiščite spletno mesto huehd.com/new
in si prenesite najnovejšo različico.

Kako namestim HUE Intuition na
šolsko mrežo?

Več informacij najdete na:
huehd.com/ufaqs/
install-hue-intuition-silently-windowsnetwork/

Kakšen je moj licenčni ključ za
HUE Intuition?

Licenčni ključ najdete na zadnji strani priro-
čnika za uporabo (angleška različica), ki je
bil priložen vaši kameri. Z licenčnim klju-
čem tako registrirate programsko opremo
za podporo in posodobitve ter aktivacijo 
starejših različic programske opreme HUE
Intuition. Licenčni ključ lahko brezplačno
registrirate na huehd.com 

Če uporabljate HUE Intuition 2.0 ali
poznejšo (za Windows ali macOS 10.9+), 
za aktivacijo ne boste potrebovali akti-
vacijske kode za namestitev. Svojo akti-
vacijsko kodo shranite, če jo boste potre-
bovali za tehnično podporo programske
opreme HUE Intuition. 

Kako uporabiti kamero brez HUE
Intuition?

HUE HD Pro kamera deluje za video prenos
tudi s programsko opremo AMCap, ki je na
voljo brezplačno za uporabnike, ki si HUE
Intuition ne morejo namestiti - na spletni
strani huehd.pro.

Uporabniki operacijskega sistema Windows
10 lahko kamero uporabljajo z vgrajeno
aplikacijo Kamera.
Če uporabljate macOS ali Mac OS X 10.6
ali kasneješe različice, priporočamo vgrajeno
različica QuickTime za snemanje video
posnetkov. 

 

FAQs
Zajemanje slik lahko kadar koli ustavite,
tako da pritisnete na enak gumb.

Ikona se ob začetku snemanja spremeni
v kvadrat.

 



 
 

huehd.com/contact

Navedite čim več informacij kot so npr. 
podrobnosti naročila, operacijski sistem
in posnetke zaslona da lahko vaše težave
čim prej odkrijemo.
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Kako izostrim sliko na HUE HD
Pro kameri?

 

HUE HD Pro kamere uporabljajo ročno
ostrenje, kar pomeni, da je potrebno za
izostritev slike obračati obroč, ki je na 
sprednjem delu kamere ob leči, dokler
slika ni izostrena. To pomeni, da če pre-
maknete kamero bližje ali dlje, slika lahko
postane zamegljena, dokler vi znova ro-
čno ne izostrite slike. 

 
 

Kaj lahko storim, če moja kamera
HUE HD Pro ne deluje?

Veliko težav lahko rešite tako, da obišče-
te huehd.com , kjer lahko najdete v zavi-
hku Support bazo pogosto postavljenih
vprašanj in številnih navodil.

Vaša HUE HD Pro kamera ima 2 letno
garancijo, zato shranite vaš račun in ob
morebitnih težavah le tega predložite.

Ali lahko HUE Intuition namestim
na Chrome OS?
Programsko opremo HUE Intuition je mo-
goče namestiti samo na Windows in 
macOS operacijski sistem.

Če potrebujete pomoč pri uporabi kame-
re na Chrome OS obiščite
chrome.huehd.com. 

Kje najdem CD s programsko
opremo?

Številni računalniki ne vključujejo več
CD pogonov. Zato je odslej HUE Intuition
navoljo za prenos iz spletne strani:
huehd.com/new.

Ali je kamera HUE HD Pro v skladu
z RoHS in CE zahtevami? 

 
 

Kako namestim HUE Intuition na
starejši model Mac?

FAQs

huehd.com 

FAQs

Za celoten nabor pogostih vprašanj,
navodil in tehnične pomoči, obiščite
huehd.com/support

 
 

Da. Kamera HUE HD Pro je bila pregledana
v skladu z RoHS Direktivo (2011/65 / EU)
in je bila EMC (elektromagnetna združljivost)
preskušena v skladu z EMC direktivo
2014/30 / EU, ki izpolnjuje zahteve
iz EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014,
EN 61000-3-3: 2013 in EN 55035: 2017. 

Če uporabljate starejšo različico Mac OS X
morda ne boste mogli namestiti HUE
Intuition 2.0. Starejše različice HUE Intuition
lahko prenesete s spletnega mesta HUE. 
Za registracijo boste potrebovali aktiva-
cijsko kodo, ki je na hrbtni strani ob kameri
priloženega priročnika za uporabo (angleška
različica).

Če potrebujete več informacij nas prosim
kontaktirajte preko huehd.com/contact.

Če v tem priročniku ne najdete odgovora
na vaše težave, nas kontirajte preko

huehd.com/contact
Za uveljavitev garancije, nas kontaktirajte
preko                                    .
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ZAHTEVE PROGRAMSKE OPREME HUE INTUITION
Windows: Windows 10, 8, 7, Vista or XP 
Mac: macOS, or Mac OS X 10.4.3 or later 
USB 2.0 (USB 3.0 and 1.1 compatible) 
A 16 bit (or higher) sound card is required for audio

Stopite v stik in nam povejte svoje zgodbe!

AKTIVACIJSKA KODA OZ. LICENČNI KJUČ
Licenčni ključ najdete na zadnji strani priročnika za uporabo (angleška različica),
ki je bil priložen vaši kameri.

V stik z nami lahko pridete preko spodnje kontaktne povezave ali pa nas spremljate
na socialnih omrežjih.


