
Endoskopická kamera 
 

Při jejím používání mějte na paměti následující body: 

1. Tento výrobek je vodotěsný, ale nelze jej dlouho namočit ve vodě. Účinek alkoholu je při čištění 

lepší.  

2. Nejlepší ohnisková vzdálenost fotoaparátu je 1,4-2 cm.  

3. Při používání produktu buďte opatrní, nedotýkejte se ušního bubínku.  

4. Při používání si pozorně přečtěte pokyny. 

 

Představení produktu: 

Jedná se o HD vizuální nástroj pro čištění zvukovodů, který obsahuje mini kameru, jejíž průměr je 5,5 

mm, a několik vyměnitelných doplňků, s vycpávkou do uší, lepicí ušní vycpávkou, ušní vycpávkou s 

vatovou tyčinkou, chrániče sluchu. Obrázky lze zobrazit a uložit do telefonu nebo počítače. 

 

Použití na telefonu: 

Nezbytné podmínky pro telefony: vyžaduje Android 4.2 nebo novější, mít a otevřít funkci OTG, 

přístup k externí kameře 

Před použitím se ujistěte, že telefon zapne funkci OTG 

USB OTG (On The Go) je standard USB, který dovoluje k mobilnímu zařízení snadno připojit USB 

periferie tím, že z něj udělá hostitelské zařízení, jako se to děje u počítačů nebo notebooků. K 

mobilům tak lze bez problémů připojit např. externí disky nebo i klávesnice, myši a další, což se hodí, 

jelikož chytré telefony jsou dnes často využívány i na práci. OTG je tedy odpovědí na častou otázku, 

jak připojit USB k mobilu. 

 

Jak používat mobilní telefon Android: 

1. Stáhněte si APP: vyhledejte fotoaparát Fi Aplikaci v Google Play Store, nebo naskenujte QR 

kód z přiložené brožurky, nebo zadejte: 

 URL: www.inskam.com/download/inskam.apk 

2. Nainstalujte si APP do telefonu 

3. Připojte produkt k telefonu a poté jej můžete používat. 

 

 

 

 

http://www.inskam.com/download/inskam.apk


Jak používat v systému Windows: 

1. Zadejte adresu URL: www.inskam.com/download/camera.zip 

 a stáhněte si jednotku Smart Camera. 

2. Nainstalujte jednotku do počítače. 

3. Připojte produkt k počítači a otevřete jednotku Smart Camera. Tento produkt můžete začít 

používat. 

Parametry produktu: 

• Průměr kamery: 5,5 mm 

• Pixely fotoaparátu: 300 000 / 1,3 milionu 

• Vodotěsnost: IP67 

• Osvětlení: 6 LED 

• Metoda čištění: Otřete alkoholem 

Příslušenství:  

Endoskopická kamera s kabelem, kolečko +/-, koncovka USB/ micro USB s redukcí USB typu-C, špunty 

do uší 4x, lepivé špunty do uší 4x, kroužky do uší 2x, bavlněná tyčinka 4x, čisticí hadřík 1x, ochranný 

kryt kamery 1x, gumové pouzdro 5x 

http://www.inskam.com/download/camera.zip

