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IRIUN WEBCAM

ÚVOD

Pokud potřebujete webkameru ke školní práci, nemusíte 
ji nutně shánět a kupovat. Její úlohu snadno, a především
zadarmo nahradí chytrý telefon. Kvalita obrazu může být 
dokonce větší, než u běžných webkamer. Bude vám stačit 
smartphone s operačním systémem Androidem nebo iOS,
a stolní počítač či notebook, na kterém je nainstalován 
některý ze tří operačních systémů – Windows, macOS či 
Linux. Také budete potřebovat nahrát aplikaci Iriun, která 
je oproti konkurenci nabízena jako Open Source.

INSTALACE

1. Na počítači navštivte webové stránky: 

https://iriun.com

2. Vyberte operační systém, který máte na počítači nain-
stalovaný.

3. Připojte váš chytrý telefon k počítači prostřednictvím 
USB kabelu.

4. Spusťte na počítači stažený soubor a dokončete in-
stalaci.
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5. Navštivte na vašem smartphonu obchod Google Play 
nebo App Store.

6. Do vyhledávání ve zvoleném internetovém obchodu 
zadejte textový řetězec: 

Iriun 4K Webcam for PC and Mac

Následně spusťte instalaci programu.

7. Spusťte aplikaci, jakmile se načte úvodní obrazovka, 
stiskněte tlačítku Continue.
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8. Povolte v chytrém telefonu aplikaci fotit, natáčet 
video a také nahrávat zvuk.

9. Váš smartphone je teď nastavený jako webová kame-
ra a při videohovorech stačí toto zařízení povolit.

Spusťte tedy Google Meet nebo jinou video-komuni-
kační službu.

10. Nyní byste měli vidět obraz, který snímá váš 
smartphone.

Pravděpodobně však budete mít pro záznam videa na-
stavenou zadní kameru. Pokud ji budete chtít pře-
pnout na přední, změňte nastavení v menu aplikace 
na chytrém telefonu.

Po instalaci si konečně můžete užít plnohodnotnou komu-
nikaci přes internet s webkamerou a mikrofonem.

Kdyby se vám náhodou aplikace nemohla spustit, nebo 
přestala fungovat, restartujte ji na počítači. Pomocí 
pravého tlačítka myši, vpravo dole na liště (Windows). Pří-
padně vypněte a znovu zapněte aplikaci také na 
smartphonu.
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