
Návod k obsluze: 

Endoskopická HD kamera, 2m/5,5mm, USB BASS 

 
 

Mini voděodolná kamera s přísvitem, k nahlédnutí do míst, kam se s běžnou kamerou 

nepodíváte.  

Technické parametry: 

 Úhel pohledu: až 66 ° 
 Rozhraní: USB 2.0 
 Konektor USB s potenciometrem pro nastavení jasu 
 Průměr hlavy kamery: 5,5 mm 
 Celková délka kabelu: 2 m 
 Ostrost: od 4 cm 
 6 LED diod 
 Napájení z portu USB 
 Podporované systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, 

Android 
 Ochrana: IP67 
 Rozlišení: 640x480  

SOFTWARE pro PC – instalační CD 

 Nebo si lze stáhnout software pro PC - http://media.kaxl.cz/BP-5999.zip 

Postupujte krok za krokem.  

1. Spusťte aplikaci setup.exe 

2. Klikněte na accept. 

3. Klikněte na extract. 

4. Aplikace nainstalována – automaticky se vloží na plochu. 

5. Před spuštěním aplikace připojte kameru do USB portu. 

6. Spusťte aplikaci WiewPlayCap. 

7. Klikněte na Devices a odklikněte USB2.0 PC Camera  (obr.1). 

8. Funkce fotek a videa (obr.2). 

 

https://www.google.com/url?q=http://media.kaxl.cz/BP-5999.zip&sa=D&source=hangouts&ust=1549104608323000&usg=AFQjCNHEhznM5xnBGy2uOG1uHCQpPxQKjg


SOFTWARE pro Android – mobily 

POZOR: Kamera funguje pouze na zařízení podporující OTG. 

Jak zjistit jestli Váš telefon s operačním systémem Android podporuje funkci OTG. 

Návod zde. 

1. V mobilním telefonu s operačním systémem Android spusťte aplikaci Google play. 

2. Do vyhledávače napište „USB OTG CHECKER“. 

3. Stáhněte aplikaci – automaticky se vám nainstaluje. 

4. Spusťte aplikaci – zmáčkněte „diagnose USB OTG signal“. 

5. Jestliže bude aplikace hlásit „Your Android operating systém is USB OTG compatible“ 

je Váš telefon kompatibilní s tímto zařízením (Endoskopická HD kamera, 2m/5,5mm, 

USB BASS). 

6. Jestliže bude aplikace hlásit „Hardware not able detect USB OTG signal!“ tak bohužel 

Váš telefon není kompatibilní s tímto zařízením.  

 

Aplikaci pro mobilní telefony s operačním systémem Android si ZDARMA stáhnete v Google 

play, název aplikace je „CameraFi“. 

Postupujte krok za krokem.  

1. V mobilním telefonu s operačním systémem Android spusťte aplikaci Google play. 

2. Do vyhledávače napište „CameraFi“.. 

3. Stáhněte aplikaci – automaticky se vám nainstaluje.  

4. Spusťte aplikaci a povolte přístupy. 

5. Připojte kameru.  

 

 

 


