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ENDOSKOPICKÁ KAMERA – NÁVOD K POUŽITÍ  

Tato mini USB endoskopická kamera používá optoelektronickou technologii  

k tomu, aby mohla prozkoumat i ty nejhůře dosažitelná místa. Pomáhá diagnostikovat 

poruchy v malých koutech, svárech, potrubí, motorech, strojních zařízení a další. Díky tomu 

Vám šetří čas a zvyšuje produktivitu práce. Lze ji použít také pro zdravotní účely. 

Vlastnosti 

• zabudované LED diody kolem čočky kamery, regulace osvětlení LED diod je pomocí 

kolečka na portu s tlačítkem pro pořizování fotografií 

• 300 000 pixelů CMOS 

• pořizování fotografií nebo videí ve formátu VGA s rozlišením 640*480 na mobilu a 

1280*720 na PC 

• vodotěsná 

• průměr 7 mm, takže lze se snadno dostat do úzkých prostor či děr 

• nahraná videa lze přehrát na CD 

• čočka: 2,4 

• formát snímků: VGA, QVGA 

• rozlišení: 640*480 / 1280*720 

• USB 2.0 

• snímková frekvence: 30/s 

ÚDRŽBA – POZOR: V případě zašpinění kameru otřete vlhkým hadříkem. Nikdy kameru 

neomývejte pod tekoucí vodou. 

SOFTWARE pro mobily  

Aplikaci pro zobrazení nebo záznam videa v mobilním telefonu stáhnete v Google play či 

App Store, název aplikace je WiFi View a má tuto ikonu. 
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PROPOJENÍ S MOBILEM 

1. Stáhněte a nainstalujte si výše zmíněnou aplikaci. 

2. Zmáčkněte tlačítko na přijímači s nápisem WiFi a držte ho do té doby, než se rozsvítí 

zelená dioda, pak do zdířky u zelené diody zapojte kameru. 

3. Na telefonu si zapněte Wi-Fi a připojte se k síti s názvem YPC… heslo je 12345678, 

spusťte aplikaci a na telefonu se Vám ukáže obraz z kamery. 

 

PROPOJENÍ S PC + SOFTWARE pro PC – instalační CD 

K propojení kamery a PC použijte redukci z micro USB na USB (součást balení) a kameru 

zapojte do PC. Program pro zobrazení nebo záznam videa stáhnete na stránkách 

www.levnezde.cz v detailu produktu endoskopická kamera. Pod popisem produktu 

naleznete záložku KE STAŽENÍ a pod ní máte možnost si stáhnout instalační CD, součástí 

instalačního CD je i návod k instalaci a používání programu. Pokud si nebudete s čímkoliv 

vědět rady, obraťte se na info@levnezde.cz či na 722 095 090, kde Vám se vším rádi 

pomůžeme. 

 

 


