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VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:

KENMERKEN:

WAARSCHUWING! Lees alle instructies zorgvuldig. Het niet opvolgen van alle 
hieronder genoemde instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of 
ernstig persoonlijk letsel.

1.  4,3 inch LCD-kleurenscherm voor het in real time bekijken van testvideo's.
2. Resolutie tot 1080P voor beeldopname en video-opname.
3. 360° beeldrotatie.
4. 32GB SD-kaart kan worden geïnstalleerd om bestanden gemakkelijk op te slaan.
5.  Speciale technologie met een brandpuntsafstand van 5 cm-500cm.
6. 3 instelbare LED-verlichting instellingen voor gemakkelijk gebruik in 
    donkere omgevingen.
7. IP67 waterdicht
8. 2600 mAh batterijcapaciteit, 5 uur werktijd.

TOEPASSING:
1.  Buis/waterpijp: het helpt bij het herkennen van roest en corrosie en kan    
    daarnaast gebruikt worden om schoon te maken.
2. Scheepsbouwindustrie: gebruikt om boilers, stoomturbines, dieselmotoren, 
    en pijpleidingen te inspecteren.
3. Industriële machines: gebruikt om te controleren op motorlittekens, slijtage, 
     versnellingsbakken en hydraulische systemen. Hierdoor hoeven schepen 
     minder lang in de havens te liggen en besparen ze veel geld.
4. Elektronica-industrie: gebruikt om de bedradingsstatus van het product te 
     bevestigen en het functioneren van de machine te controleren.

IP67

VIDEO  FOTO HD SD-KAART

360° 
BEELDROTATIE

LED-LAMPEN U S B

HD
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WAT JE ONTVANGT:
1.  Digitale endoscoop
2. Nederlandse handleiding
3. Oplaadkabel
4. Accessoires: haken, magneten en zijspiegels

KENMERKEN:

(1) Naam en functie van het onderdeel

1. Menu / terug
2. Omhoog / licht omlaag
3. In- of uitschakelen / OK
4. Omlaag / licht omhoog
5. Foto nemen / Video opnemen
6. Micro-USB ingang
7. Micro-SD kaart aansluiting
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INSTALLATIE-INSTRUCTIES:
De haak, magneet en spiegel zijn op dezelfde manier te bevestigen aan de   
 endoscoop. Zorg ervoor dat jet het opzetstuk goed aandrukt zodat hij niet  
 loslaat.

haak magneet spiegel Vervangend apparaat

STAPPEN VOOR GEBRUIK:
(1) Basisbediening
1. Plaats de Micro SD-kaart in de kaartsleuf druk vervolgens zachtjes totdat de 
    kaart vergrendeld is (let op: de Micro SD-kaart moet geplaatst zijn om foto's 
    en video's op te nemen en op te slaan).

2. Druk lang op de "OK" knop om het apparaat aan te zetten, het camera licht
     zal oplichten, Je zou de "Omhoog "of "Omlaag"-knop kunnen indrukke
     om de helderheid van het cameralicht aan te passen.
3. Kort indrukken om een foto te maken, lang indrukken om video op te 
     nemen en kort indrukken om de opname te stoppen.

SD-KAART
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LADEN:
Dit product is voorzien van een ingebouwde 2600 mAh lithium batterij. 
Wanneer de batterij bijna leeg is steek je het kleine uiteinde van de oplader in 
de DC 5V-in poort aan de onderkant van de endoscoop. Vervolgens steek je het 
andere uiteinde van de stroomadapter in het stopcontact om de batterij op te 
laden. Op dat moment is de laadindicator op het paneel continu rood. 
Wanneer de batterij volledig is opgeladen zal het rode licht uitgaan en kan je 
de endoscoop uit de oplader halen.

AFVALVERWERKING:
Afgedankte elektrische producten mogen niet worden weggegooid met 
huishoudelijk afval. Raadpleeg je lokale overheid of detailhandelaar voor advies 
over recycling. 

Taal Nederlands, Engels, Chinees, Japans, Frans, Duits, Koreaans, 
Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans, Arabisch

Snoerlengte 2m 5m 10m facultatief

5cm ̶ 500cm 

8mm /5.5mm/3.9mm

145mm* 85mm* 18mm*

ip67 (alleen voor lens/amp)

Brandpuntsafstand

Waterdichtheid

Lensdiameter

Maat

TECHNISCHE SPECIFICATIES :
Model P40

4.3-inch kleuren lcd-scherm

1920* 

70°

Monitor

Camera-resolutie

Horizontale kijkhoek

Probleem Oplossing

Is de batterij opgeladen?

1.  Is het formaat van de geheugenkaart correct? 
    (dit apparaat ondersteunt alleenfat32
     bestandsindeling)
2. Plaats de micro SD-kaart terug nadat je deze
     verwijderd hebt.

Haal eerst de screen protector los en maak vervolgens het 
scherm voorzichtig schoon met een zachte doek

Maak het scherm voorzichtig schoon met een zachte 
doek

Apparaat kan niet worden aangezet

De Micro SD-kaart wordt niet gelezen

Apparaatcrash

Het scherm heeft vlekken of is vies

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN:
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