USB inspekční kamera s 5m kabelem
Návod k obsluze

Hlavní výhody produktu:






Jednoduchá instalace a ovládání 
6 LED diody pro přísvit 

 Velmi přijatelná cena 
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1. Obsah balení











Inspekční kamera s 5m kabelem a USB konektorem 
3 držáky kamery 
Krytka kamery 
CD s ovládacím softwarem 
Anglický návod 

2. Zprovoznění
 Nejprve si zkopírujte oba programy z přiloženého CD do vašeho PC




 Připojte kameru pomocí USB do vašeho PC 
 Spusťte program Smart Camera a v Settings vyberte zařízení Endoscope, následně
se vám již na monitoru zobrazí záběr kamery 
 Poté zvolte rozlišení 
o AVI (720p) nebo ASF (480p)
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Zbytek levé části nastavení ponechte v defaultní podobě 



V případě, že budete kameru používat i pro fotografování či nahrávání videí,
si nastavte příslušná úložiště (Path) 



Pokud chcete vytvářet sekvence fotek zaklikněte checkbox u Interval Snap a následně si
nastavte Interval Time (interval, ve kterém budou fotky vytvářeny) a Maximin
(maximální počet fotek vytvořených na jeden pokyn (stisk tlačítka Take Photo) 
Kamera nemá mikrofon, proto nechte checkbox Record Audio nezaškrtnutý 












Nyní již máte vše připraveno. Pokud budete chtít udělat fotku, stiskněte tlačítko
Take Photo, pokud video stiskněte Record Video 
Záběr na celou obrazovku docílíte označeným tlačítkem 

Vytvořené soubory si můžete prohlížet, či přehrávat pomocí běžných
Windows, najdete je uložené na adrese, kam jste si je v sekci Path uložili 
Přísvit můžete ovládat kolečkem na straně USB konektoru 
Příklady aplikace jednotlivých držáků: 
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3. Specifikace
Senzor
Rozlišení
Úhel záběru
Min. ostření
Rozhraní
Přísvit

CMOS 0,3 Mpix
640x480, 1280x720
60°
6 cm
USB 2.0
6 ks LED diod

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese
žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat
na našem emailu podpora@spyobchod.cz
www.SPYobchod.cz

Stránka 4

