
3



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКА........................4
ВАЖЛИВЕ УТОЧНЕННЯ..................................................4
ЕКОЛОГІЯ...........................................................................5
ОЗНАЙОМЛЕННЯ.............................................................6
СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ..................................................9
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ............................................9
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ....................................10
МІНІМАЛЬНІ СИСТЕМНІ ВИМОГИ............................12
ВСТАНОВЛЕННЯ ПО......................................................12
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН...................................................13
УМОВИ ГАРАНТІЙНОЇ ПІДТРИМКИ..........................14

3



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАЧАЛЬНИКА

Постачальником документ камер NEOR™ є ТОВ “КРЕО СІНЕРЖІ”.

Електронна адреса: neor.ua.

Дякуємо за те, що обрали документ-камеру «NEOR»

При проведенні семінарів, тренінгів, лекцій, навчальних та бізнес-
презентацій промовець повинен залучати та постійно утримувати увагу 

присутніх, викликати у глядачів інтерес і бажання дізнатися докладніше про 
предмет розмови. Навіть найцікавіша мова, не підкріплена візуальним рядом, 

як правило, не може виконати всі ці умови.

Демонстрація в режимі реального часу об'єктів, про які розповідає 

лектор, допомагає зробити виступ наочним, цікавим і незабутнім. Саме тому 
документ-камери NEOR™ абсолютно незамінні й у навчальному класі, і в 

аудиторії ВНЗ, і на вебінарі в тренінг-центрі.

ВАЖЛИВЕ УТОЧНЕННЯ

Дана інструкція призначена для документ камер NEOR моделей N400, 
N700, N1300A3, N650A3AF, N2300A3AF

Усі операції з інсталяції та налаштування документ камер повинні бути 
виконані чітко згідно з даною інструкцією. Будь ласка, ознайомтеся з даною 

інструкцію перед тим, як почати роботи.

Якщо ви відкрили пакування документ-камери, це буде свідоцтвом 

факту купівлі. Повернення чи компенсація коштів не здійснюється.

Будь-яка специфікація продукту може змінюватися без попередження. 

Зовнішній вигляд продукту є практичним результатом та може відрізнятися 
від зображень в інструкції.
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ЕКОЛОГІЯ

Будь ласка, не викидайте даний продукт як звичайне сміття, коли у 
цьому виникне потреба. Ставтесь до нього як до продукту, що потребує 

відповідного перероблення, задля потреб екології.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Цей прилад є точним електронним пристроєм, будь ласка, не залишайте 
обладнання на сонці або поряд з обігрівальним обладнанням.

2. Якщо пристрій потребує чищення, спочатку протріть його тканиною 
змоченою нейтральним мийним засобом, а потім протріть його сухою чистою

тканиною. Не використовуйте летючі розчини, наприклад, розчинник для 
фарби або вибілювач.

3. Не занурюйте пристрій у воду та не допускайте потрапляння вологи чи 
іншої рідини в середину пристрою, це може вивести його з ладу.

4. Будь ласка, не розміщуйте та не користуйтесь пристроєм у місцях з 
великою вологістю або великою концентрацією пилу.

Використовуйте пристрій в наступних умовах довкілля: температура 0°C-
40°C (32F-104F), вологість 30% -85% (без конденсації).

5. Будьте обережні з лінзою на камері при використанні пристрою та при 
видалені бруду.

6. Будь ласка, не дивіться тривалий час на LED джерело світла, це може 
пошкодити ваш зір.
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ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

Модель: N400, одиниці виміру мм

1. Камера для запису відео та фото.

2. Індикатор живлення.

3. Підсвічування: 5 білих LED світлодіодів.

4. Кнопка вмикання LED підсвітки.

5. Шарнір для складання та розкладання пристрою.

6. Порт USB тип B: для підключення до ПК.

7. Стенд документ-камери, що дозволяє розміщувати її у вертикальному 

положенні.
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Модель N700, одиниці виміру мм

1. Індикатор живлення.

2. Шарнір для складання та розкладання пристрою.

3. Кнопка вмикання LED підсвітки.

4. Підсвічування: 5 білих LED світлодіодів.

5. Кнопка фокусу: для налаштування фокусу зображення власноруч.

6. Камера: для запису відео чи зображення.

7. Розсувна штанга для зміни області сканування А4/А3.

8. Порт USB тип B: для підключення до ПК.

9. Основа для розміщення документ-камери у вертикальному положенні.
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Модель N2300A3AF,  N1300A3, N650A3AF одиниці виміру мм

1. Шарнір для складання та розкладання пристрою.

2. Допоміжне освітлення — біла LED лампа.

3. Камера для запису відео чи зображення.

4. Налаштування фокусу зображення власноруч.

5. Кнопка вмикання LED підсвітки.

6. Розсувна штанга для зміни області сканування А4/А3.

7. Індикатор живлення.

8. Кнопка автофокуса (в залежності від моделі).

9. Порт USB тип A.

10. Порт USB тип B для підключення до ПК.

11. Роз'єм для підключення блока живлення.

12. Роз'єм для замка Kensington.

8



СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

1. Документ-камера.

2. Килимок.

3. Кабель USB 2.0

4. Диск з програмним забезпеченням .

5. Інструкція користувача.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характерис-
тики N400 N700 N650A3AF N1300A3 N2300A3AF

Роздільна 
здатність 2048 х 1536 2592 х 1944 2592 х 1944 3648 х 2736 4416 х 3312

Можливості 
сканування

Текст,
зображення

об'єкти

Текст,
зображення

об'єкти

Текст,
зображення

об'єкти

Текст,
зображення

об'єкти

Текст,
зображення

об'єкти

Максималь-
ний розмір 
сканування А4 А3 А3 А3 А3

Швидкість 
сканування, 
сек 1 1 1 1 1 

Фокусування Ручне Ручне Авто Ручне Авто

Запис відео 

3 Мп — 5
кадр./сек

VGA — 15
кадр./сек

5 Мп — 2
кадр./сек

VGA — 15
кадр./сек

5 Мп — 2
кадр./сек

VGA — 15
кадр./сек

10 Мп — 6
кадр./сек

VGA — 30
кадр./сек

15 Мп — 22
кадр./сек

VGA — 30
кадр./сек

Глибина 
кольору, біт 24 24 24 24 24

Формат відео AVI, WMV AVI, WMV AVI, WMV AVI, WMV AVI, WMV

Сенсор CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS
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Формат 
зображення

JPG, TIF,
BMP,  PNG

JPG, TIF,
BMP,  PNG

JPG, TIF,
BMP,  PNG

JPG, TIF,
BMP,  PNG

JPG, TIF,
BMP,  PNG

Редагування 
зображення

Яскравість,
Експозиція,
Контраст-

ність,
Насиченість

Яскравість,
Експозиція,
Контраст-

ність,
Насиченість

Яскравість,
Експозиція,
Контраст-

ність,
Насиченість

Яскравість,
Експозиція,
Контраст-

ність,
Насиченість

Яскравість,
Експозиція,
Контраст-

ність,
Насиченість

Підсвічування

Природне
світло та
вбудована

LED
підсвітка 

Природне
світло та
вбудована

LED
підсвітка 

Природне
світло та
вбудована

LED
підсвітка 

Природне
світло та

вбудована
LED

підсвітка 

Природне
світло та
вбудована

LED
підсвітка 

Мікрофон Немає Немає Опційно Опційно Опційно

Живлення USB 2.0 5V USB 2.0 5V USB 2.0 5V USB 2.0 5V USB 2.0 5V

Драйвер Не потрібен Не потрібен Не потрібен Не потрібен Не потрібен

Гарантія

Зазначає-
ться у

гарантійно-
му талоні

Зазначає-
ться у

гарантійно-
му талоні

Зазначає-
ться у

гарантійно-
му талоні

Зазначає-
ться у

гарантійно-
му талоні

Зазначає-
ться у

гарантійно-
му талоні
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МІНІМАЛЬНІ СИСТЕМНІ ВИМОГИ

1. Операційна система: Microsoft Windows XP 

2. Об'єм оперативної пам'яті — 512 Мб

3. Процесор Intel Celeron 800 Мгц

4. Жорсткий диск — 500 Мб

5. Наявність вільного USB 2.0 порту

Примітка: для сканування та редагування великої кількості 
мультимедійних даних потрібні вищі системні вимоги. Системні вимоги,

які вказано вище, є орієнтовні й розраховані на використання мінімальних
можливостей документ-камери при скануванні документів.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Перед початком встановлення програмного забезпечення на документ-

камеру відключіть антивірус та під'єднайте документ-камеру до комп'ютера 
через USB кабель. Вставте носій з програмним забезпеченням та почніть 

встановлення програмного забезпечення.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування Документ-камера NEOR             

Модель                                                         

Серійний номер ____________________________

Дата продажу         ____________________________

Термін  гарантії 12 місяців___________________

Фірма-продавець ____________________________

Адреса фірми-продавця ____________________________

Телефон фірми-продавця ____________________________

Особистий підпис продавця ____________________________

Шановний покупець!

Отримати гарантійний талон в електронному вигляді Ви 
можете зареєструвавши товар на офіційному сайті https://neor.ua/ 
розділ "Підтримка", пункт "Отримати електронну гарантію".
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УМОВИ ГАРАНТІЙНОЇ ПІДТРИМКИ

NEOR™ підтверджує прийняття на себе зобов’язань стосовно 
задоволення вимог споживачів, встановлених чинним законодавством про 
захист прав споживачів у випадку виявлення недоліків виробу.

Однак NEOR™ залишає за собою право відмовити у безкоштовному 
гарантійному обслуговуванні у випадку недотримання викладених нижче 

умов гарантії.

1. Обладнання знімається з гарантійного обслуговування:
у випадку порушення правил і умов зберігання та експлуатації виробу;

у випадку пошкоджень викликаних неправильним транспортуванням 
виробу;

у випадку використання витратних матеріалів, що не відповідають 
даному обладнанню;

у випадку стороннього втручання: будь-якого ремонту чи модифікації 
приватними особами чи організаціями не уповноваженими NEOR™ на 

проведення даного виду робіт;
у випадку використовування не оригінальних кабелів або кабелів, що 

мають механічні пошкодження;
у випадку пошкоджень викликаних невідповідністю Державним 

стандартам параметрів електроживлення, телекомунікаційних і кабельних 
мереж та інших подібних чинників;

у випадку пошкоджень викликаних відсутністю контакту заземлення в 
мережі електроживлення;

у випадку відсутності повного комплекту поставки.
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2. Гарантія не поширюється на наступні види несправностей:
механічні, електростатичні, хімічні пошкодження поверхонь техніки чи 

складових, у тому числі і кабелів з комплекту поставки. 
пошкодження, викликані потраплянням всередину виробу сторонніх 

предметів чи рідини; 
пошкодження, викликані природними стихійними явищами: блискавкою,

дощем, вогнем.

3. Гарантія не поширюється на витратні матеріали, комплект аксесуарів,
програмне забезпечення.

4. Установка (збір, підключення, введення в експлуатацію) обладнання, її

налаштування не відноситься до гарантійного обслуговування.

Отримати гарантійний талон в електронному вигляді Ви можете 
зареєструвавши товар на офіційному сайті https://neor.ua/ розділ 

"Підтримка", пункт "Отримати електронну гарантію".
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