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Návod k použití, informace pro spotřebitele 
 

 

 

Endoskopy s pevným nebo ohebným USB kabelem pro domácí použití. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tento návod platí pro produkty s průměrem hlavy snímače 5,5mm, 7mm a 8mm. 
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Upozornění 
Prosím přečtěte si tento návod před prvním použitím zařízení. 

Endoskopická kamera je určena pro běžné používání spotřebitelem. Před prvním použitím důkladně 

zkontrolujte veškeré příslušenství testovacího zařízení. 

Nepoužívejte testovací zařízení v hořlavém a nebo silně elektromagneticky interferenčním prostředí. 

Neponechávejte trvale zařízení v silně prašném prostředí, vysoké vlhkosti a teplotě nad 40 °C. 

Při přepravování zařízení je doporučeno se vyhnout silným vibracím a nárazům, mohlo by dojít 

k poškození zařízení. 

Nedemontujte kryty zařízení. 

K čištění přístroje nepoužívejte agresivní čistící prostředky-může dojít k poškození krytů a snímače. 

Použijte vodou navlhčenou měkkou tkaninu nebo neutrální čisticí prostředek. 

 

Návod k použití 

Přečtěte si pozorně všechny pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití 

 

Podpora telefonu s Androidem má funkci OTG a UVC po instalaci aplikace „USB KAMERA“ z obchodu 

Google, například Samsung Galaxy S4, S5, S6, Note2, Note3, Note5, HTCM9, M9+, M8, LGG4 atd.. 

 

Specifikace verze 5,5mm a 7mm : 

Průměr čočky: 5,5mm a 7mm   Délka kabelu: 2m nebo 5m, uvedeno na obalu 

Rozlišení: 640x480px    Napájení: 5V DC přes OTG USB port  

Velikost snímače: 1/9 palce   Operační systém: XP Win7, Win8, Vista, W10 

Snímků za sekundu: max 30fps   Formát fotografií: JPEG 

Úhel pohledu: 67 stupňů   Formát videa: AVI  

Úroveň vodotěsnosti: IP67   Provozní teplota: 0°C to 70°C 

Přísvit - 6 LED 

 

 

 

Specifikace verze 8mm: 

Průměr čočky: 8mm    Délka kabelu: 2m nebo 5m, uvedeno na obalu 

Rozlišení:  1280x960px    Napájení: 5V DC přes OTG USB port  

Velikost snímače: 1/9 palce   Operační systém: XP Win7, Win8, Vista, W10 

Snímků za sekundu: max 30fps   Formát fotografií: JPEG 

Úhel pohledu: 67 stupňů   Formát videa: AVI  

Úroveň vodotěsnosti: IP67   Provozní teplota: 0°C to 70°C 

Přísvit - 6 LED  

 

Multikonektor umožňuje připojení jak k PC (notebooku), tak i k telefonu nebo tabletu s Aindroidem. 
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Jak připojit telefony s Androidem? 

1. Naskenujte QR kód mobilní apl. a stáhněte „USB KAMERA“ 

2. Přímo stáhněte apl. přes odkaz: http://www.kkmoon.com/an97.apk 

Zaručeně neobsahuje žádný virus! 

3. Software pro telefon je k dispozici ve službě Google Play: USB KAMERA 

4. Připojte An97, software se automaticky spustí 

 

Jak připojit váš počítač? 

1) Naskenujte QR kód pro počítače nebo stáhněte pc.rar, nebo stáhněte pc.rar pomocí link: 

http://www.kkmoom.com/pc.rar 

Zaručeně neobsahuje žádný virus! 

2) Otevřete pc.rar, vyberte ViewPlayCap a instalujte prostřednictvím setup.exe na PC. 

3) Spojte USB 2.0 adaptér s tímto zařízením, připojte tento adaptér k počítači 

4) Otevřete ViewPlayCap. a následně vyberte USB 2.0 PC Camera v zařízení. 
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Jak dostat video do počítače? 

1. Nejprve připravte „soubor“ v počítači. 

2. Klikněte na tlačítko „Zachytit“ na začátku a na konci nahrávání a nakonec se video uloží do 

souboru, který jste připravili. 

 

 
 
 
Balení obsahuje: 
1x Mini 2IN1 Endoskop 
1x USB OTG kabel 
1x Malý háček 
1x Magnet 
1x Zrcadlo na pozorování 
1x Fixní sada 
 

 
 

 

 

Záruka a reklamace: 
Na zařízení je poskytována záruka koncovému spotřebiteli v délce 24 měsíců. Přestože je výrobě 

zařízení věnována maximální péče, může se stát, že se objeví porucha. V případě problémů 

(nefunkčnosti), prosím, zkontrolujte nejprve stav detekci  v jiném zařízení.  Pokud problém přetrvává, 

reklamujte laskavě zařízení u svého dodavatele. Dovolujeme si Vás požádat o co nejpřesnější popis 

závady, výrazně tím urychlíte řešení reklamace. Záruka se nevztahuje na vady způsobené uživatelem 

a na mechanické poškození. 

 

Vyrobeno v Číně 

Dovozce do EU – SEWECOM s.r.o.,  tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 

2014/53/EU. 

Prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující  adrese: www.sewecom.eu 
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Nakládání se starými a nepotřebnými elektrickými a elektronickými zařízeními (platné v Evropské unii 

a dalších evropských státech uplatňujících systém odděleného sběru). Tento symbol na výrobku nebo 

na jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem by nemělo být zacházeno jako s běžným domácím 

odpadem. 

 

 
 

SEWECOM s.r.o. 

Provozovna Ostrava 

Českobratrská 13 

702 00, Ostrava 

 

EC Declaration of  Conformity 

We, SEWECOM s.r.o, VAT CZ25857312. 

Declare under our sole responsibility that this product is produced following the provisions of the 

Directives 

Electro Magnetic Compalibility Directive 2014/30/EU  

Radio Equipment Directive 2014/53/EU 

General Product Safety Directive (GPSD) 2001/95/EC 

RoHS Directive (2011/65/EU) 

 

And standards to which Conformity is declared: 

Packaging and Packaging Waste Directive (94/62/EC) WEEE Directive (2012/19/EU) 

Good Manufacturing Practice (2023/2006/EC)  


