
 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

KAMERA INSPEKCYJNA USB 10M LED 



 
 
 
 
I Podłączenie kamery do telefonu z systemem Android: 
 

1. Uwaga: aby urządzenie działało, telefon musi mieć funkcje OTG (USB On-the-go) oraz UVC (USB Video Class). 
Pewni producenci (np. Lenovo, Huawei) blokują możliwość podłączenia 

2. Pobierz aplikację„CameraFi” ze sklepu Google Play (kamera może działać z innymi podobnymi aplikacjami). 
3. Podłącz kamerę do telefonu za pomocą kabla. 
4. Obsługa urządzenia odbywa się przy pomocy aplikacji „CameraFi”. 
5. Aby zrobić zdjęcie, należy wcisnąć przycisk aparatu. 
6. Aby nagrać film, należy wcisnąć przycisk kamery. Aby zakończyć nagrywanie, należy ponownie wcisnąć 

przycisk kamery. 
7. Wykonane zdjęcia oraz filmy można wyświetlić, przechodząc do galerii w aplikacji (ikona zdjęcia z górami) lub 

do galerii systemu Android (zdjęcia znajdują się w folderze „CameraFiPhotos”, natomiast filmy w folderze 
„CameraFiVideos”). 

 
 
 
II Podłączenie kamery do komputera: 
 

1. Sterowanie urządzeniem odbywa poprzez aplikację „ViewPlayCap”. 
2. Pobierz aplikację „ViewPlayCap” (http://ypc.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/AN99.rar). 
3. Achiwumrar należy wypakować np. na pulpit (można to zrobić np. programemWinRAR). 
4. Uruchom aplikację, a następnie podłącz kamerę do portu USB komputera. 
5. Aplikacja wykryje urządzenie jeśli zostało poprawnie podłączone (w aplikacji będzie widoczny obraz z 

obiektywu kamery). 
6. Aby zrobić zdjęcie, kliknij przycisk „Snapshot” (przycisk aparatu) lub naciśnij CTRL+S . 
7. Wykonane zdjęcia są zapisywane w folderze „Obrazy” w bibliotece użytkownika (Dysk lokalny C: -> 

Użytkownicy ->Nazwa użytkownika -> Obrazy). 
8. W celu nagrania filmu należy utworzyć plik do zapisu w wybranej przez użytkownika lokalizacji – wejdź w File 

-> Set Capture File,  a następnie określ ilość miejsca na dysku jaką ma zajmować plik 

9. Aby rozpocząć nagrywanie filmu, kliknij przycisk „Capture” (przycisk kamery). 
10. Filmy są zapisywane w wybranym przez użytkownika folderze. 

 
 
 

III Rozwiązywanie problemów: 
 
 Kamera nie działa mimo poprawnego podłączenia: 

 używany model telefonu ma prawdopodobnie zablokowaną funkcję podłączenia kamery. 
Prosimy spróbować z innym telefonem. 

 
 

http://ypc.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/AN99.rar


 
 
 

 

 

INSTRUKCJĘ W KOLOROWEJ WERSJI 

CYFROWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ 
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