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Popis
Endoskopická kamera sa používa hlavne v oblastiach, ako sú opravy automobilov, kontrola

klimatizácie, kontrola potrubia a odblokovanie. Je ľahká, kompaktná, prenosná, ľahko

ovládateľná a s vysokým rozlíšením. Obraz zachytený kamerou je možné priamo

fotografovať alebo nahrávať a ukladať do mobilných telefónov alebo počítačov.

Použitie:
Android
Podmienky: Príslušný telefón so systémom Android musí podporovať OTG a volanie na

externú kameru. Obe funkcie sú nevyhnutné.

Pred použitím potvrďte typ rozhrania vášho telefónu Android.

Napríklad: Android Micro USB a Android typu C

1. Inštalácia mobilného softvéru Android
1.1 Pomocou mobilu naskenujte uvedený QR kód (v pribalenom návode)  a nainštalujte

softvér. Vyberte si ktorýkoľvek z ponúknutých odkazov. (Odinštalujte softvér a stiahnite si

druhý, ak ten, ktorý vyberiete, nie je podporovaný. )

1.2 Odporúčame vám vybrať <SeeAN> ak používate mobilný telefón s rozhraním typu C.

1.3 Pripojte endoskopickú kameru k mobilnému telefónu a kliknite na softvér, ktorý ste

nainštalovali na prevádzku.

Záložný odkaz na stiahnutie: http://www.seefax.com/software/android.html Alebo sa môžete

prihlásiť na www.seefax.com a naskenovať “B. Android Endoscope”

Windows (Môžete zapojiť a používať)

1. Prihláste sa na webovú stránku www.seefax.com a kliknite “B. USB Endoscope”, vyberte

jeden z dvoch uvedených odkazov.

Pripojte kameru s rozhraním USB do Vášho počítača a spustite softvér. Ak sa v softvéri

nezobrazí žiadny obraz, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Aktualizujte jednotku USB počítača a znova pripojte kameru na testovanie;

2. Zvoľte „USB 2.0 PC Camera“ alebo „HD Camera“ v Nastaveniachí > Zariadenia

3. Odinštalujte softvér a stiahnite si druhý. Vezmite si "SeePC" ako príklad

Príslušenstvo
1. Návod na obsluhu*1

2. Endoskopická kamera*1

3. Bočné zrkadlo*1

4. Háčik*1
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5. Magnet* 1

Poznámky
1. Niektoré modely príslušenstva sa mierne líšia v závislosti od skutočne prijatých

predmetov.

2. Očistite objektív kamery jemne pomocou mäkkej a čistej handričky a objektív udržujte bez

poškodenia.

3. Žiadne takéto príslušenstvo nie je dostupné pre endoskopickú kameru s vonkajším

priemerom 3,9 mm.

4. Pre endoskopickú kameru s automatickým zaostrovaním nie je dostupné žiadne takéto

príslušenstvo.

5. Niektoré modely nemajú bočné zrkadlo.

6. Príslušenstvo podlieha fyzickej kúpe.
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