
CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA

LIMPEZA

IMPREVISTOS

ALERTAS

Sua câmera vêm programada com o modo de captura Azul. Nele, com um toque no
botão touch (superior ou inferior) a câmera focaliza a imagem, captura e armazena. 

No modo Magenta, com um toque no botão touch (superior ou inferior) a câmera
apenas focaliza a imagem. Para capturar e armazenar, dê outro toque de 2 segundos.

No modo Branco, a câmera aproxima a imagem em 50x. Aproxime a câmera do alvo e
quando alcançar a nitidez, dê um toque de 2 segundos em um dos botões touch.

Focaliza e captura

Focaliza

Macro

Flash Branco

Flash Violeta

Selecionar a opção “Flash Branco” resulta numa imagem comum. 

Selecionar a opção “Flash Violeta” resulta numa imagem com fluorescência. Selecionar as
duas opções resulta em duas fotos seguidas normal e com fluorescência.
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Esta é uma versão resumida do Manual do Usuário. Baixe e Leia a
Versão completa em: www.activeware.com.br ->Suporte -> Manuais

Acesse a tela de configurações através do botão “Configurações” da Janela de Captura no Awbook para
Windows. Nela, você vai encontrar as seguintes abas:

Flash: toque rapidamente nos dois botões touch ao mesmo tempo para alterar o tipo de flash. 

Modo de captura: mantenha pressionado os dois botões touch ao mesmo tempo e observe a mudança de
cor do led indicador de função. Quando alcançar a cor (função) desejada, solte o botão.

Também é possível alterar as opções de flash e os modos de captura manualmente., usando os botões da
câmera: 

Utilize um pano limpo e macio umedecido com álcool 70% (álcool etílico hidratado 70 IMPM) para passar por todo
o gabinete da câmera. 

Está com dificuldades para utilizar a câmera? Acesse a FAQ no site: www.activeware.com.br -> Suporte Ainda com
dificuldades? Entre em contato com o Suporte Técnico da Active Ware.

Esse equipamento não possui contra indicações e sua vida útil esperada é de 5 anos. 
Se o seu computador estiver no mesmo ambiente que o paciente, ele deve estar em conformidade com a NBR
IEC 60601-1. Se estiver fora do ambiente do paciente deve estar em conformidade com a NBR IEC 60950.
Não utilize um computador com nível de proteção contra choque elétrico Classe 0.
Evite a proximidade com fontes de radiação eletrostática e eletromagnética.
Equipamentos que possuem placa de TV ou softwares para webcam podem interferir no uso da câmera

Onde é possível ajustar : Brilho, Contraste, Saturação, Nitidez, Cores RGB e também é
possivel fazer o White Balance que é um ajuste de cores de forma automática. 

Onde é possível selecionar o tipo de Flash (Branco e/ou Violeta), a intensidade do led
branco, focalizar manualmente e também selecionar os diferentes modos de captura.
Veja como funciona:

Modos de captura:

Atenção! Não autoclavar . Nunca utilize substâncias químicas como ácidos, mercúrio, amálgamas etc. 
 

Atenção! Envolva a câmera com filme PVC a cada utilização para proteger os pacientes contra
contaminação cruzada.

Atenção! Caso o seu computador necessite de ajustes ou consertos, contate um técnico. Caso o seu
antivírus bloqueie o funcionamento da câmera, entre em contato com o suporte técnico do antivírus.


