
HD WiFi Inspektionskamera - Brugermanual 
 

 
 

Funktioner: 
- Se video i real-time, optag videoer og tag fotos 
- Mini 8 mm vandtæt LED-linse 
- Vandtæt rating IP68 
- Har 8 LED-lys der kan justeres 
- Har et transportabelt rør, der er let at bruge 

 

Indhold: 
- Opladerkabel 
- Trådsløs sender 
- Endoskop 
- Tilbehør 



Instruktioner: 
 

1) Tænd for enheden. Så tændes indikatorlyset. Kontakten kan også justere LED-linsens 
lysstyrke. 

 

 
 

2) Når den bruges i mørke omgivelser, kan lysstyrken forøges. 
 

 
 

3) Det fleksible rør kan bøjes som du vil, hvilket er praktisk, når du vil ind et sted, hvor der 
ikke er meget plads. Der er tre slags tilbehør (krog, spejl og magnet), der kan hjælpe dig 
med at finde og opsamle små objekter som en ring eller små skruer. 

 
 

 
1) Magnet, 2) Krog, 3) Spejl 



Forskellige anvendelsesmuligheder 
 

 
 

Instruktioner: Understøtter Android/iOS/Windows/Mac 
Systemkrav: Android 4.2 eller nyere – iOS 9.0 eller nyere 

 

Hvordan bruger jeg den på en mobiltelefon? 
 

1) Download og installer den kompatible app. 
 

Åbn app-store fra dub iPhone/iPad. Søg efter YCamera, klik på download og installer den. 
Eller scan QR koden og download den. 
 

 
 



Gå ind på Google Play Shop på din Android-enhed. Søg efter YCamera, klik på download og 
installer den. Eller scan QR koden og download den. 
 

 
 

2)   Tryk på strømknappen for at tænde enheden (grønt LED-lys) 
3)   Tilslut kameraet med den trådløse sender. 
4)   WiFi forbindelse 

 
 

1. Klik på indstillings-ikonet på din smart mobils interface 
2. Klik på ”Wlan” og vælg dit kamera, tilslut mobilens wifi med værktøjets wifi. SSID nitialer 

for værktøjet er ”inskam_***” – der er ikke brug for et password. 
 

 
 

1. Efter at forbindelsen er oprettet, skal du klikke på YCamera-ikonet for se real-time video 
med det tilsluttede kamera 

2. Du kan tage fotos, optage videoer, se fotos og afspille videoer og justere indstillinger 
 

5)   Tryk på strømknappen for at slukke 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vigtigt! 
 

1. Når batteriet trænger til at blive ladet op, blinker det blå lys. 
2. Oplad enheden med 5V/2A/1A/500ma. Det røde lys lyser under opladningen og slukker, 

når enheden er helt opladet. Det tager 1 time at lade op – og så kan enheden anvendes i 90 
minutter (480P)/80 minutter (720P)/70 minutter (1600P) 

3. Med sit IP68 certificerede kamera og kabel virker det i mange forskellige omgivelser, men 
sørg for at installere den vandtætte pakning. 

 
 

Sådan bruger du det med en Windows PC: 
 

1) Download software via linket: www.kkmoom.com/camera.rar og installer derefter 
softwaren. 

2) Tilslut USB endoskopkameraet, og åbn softwaren. Du kan nu tage fotos og optage videoer. 
 

Sådan bruger du det med en Mac: 
 

Brug venligst Photo Booth, QuickTime Player, VLC (VideoLanClient). 
 

Tekniske specifikationer: 
 
Model YPC 110 
Billedsensor CMOS 
Kameraopløsning 1600 x 1200 
Horisontal synsvinkel 72 grader 
Frekvens 2412-2612MHZ 
Minimum oplysning 0 Lux 
Strømforsyning 3.7V 600 mah lithium batteri 
Rækkevidde 5-10 m 
Vandtæt rating IP68 (kun for linsen/røret) 
Det fleksible rørs diameter 8 mm 
Opladningsvolt og spænding 5V – 2A/1A/500mA 
Brændvidde 1,2 – 3,2 tommer 
Opladning 1 time 
Længde Fås i 2/3,5/5/10 meter 
 
Mindre ændringer til manualen kan foretages uden varsel. 
 

Miljøhensyn 
 

Elektriske produkter bør ikke smides ud med husholdningsaffald. Sørg for at aflevere produktet på 
en genbrugsplads. 
 

 



Fejlfinding 
 
Intet billede – eller forstyrrelser på billedet 
Tjek Wi-Fi indstillingerne på din smartphone, og sørg for at den er koblet til enheden 
Tjek USB kameraet og sørg for at det er tilsluttet korrekt og stramt til enheden 
Afkobl og tilkobl kameraet 
Luk appen og åbn den igen 
Tjek batteriniveauet, og oplad batteriet hvis det blå lys blinker 
 
 


