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Endoskop W-STAR P100 

Průměr 5,5mm, 8mm  

 

Návod k použití 
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Děkujeme za zakoupení produktu značky w-star, věříme, že budete s výrobkem spokojeni.  

Před použitím se prosím pečlivě seznamte s návodem na použití. Tento výrobek není hračka, 

nenechávejte si s endoskopem hrát děti bez dozoru. Endoskop s barevným LCD displejem 

slouží k prohlížení snímaného obrazu v reálném čase. Endoskop využijete k průzkumu úzkého 

prostoru a dále v prostředí, které nelze pozorovat okem, jako jsou: opravy vozidel, 

kontrola/údržba kanalizace atd. 
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Bezpečnostní pokyny: 

 Není určeno pro lékařské použití!  

 Přečtěte si prosím všechny pokyny a buďte si jistí, že jim rozumíte. Nedodržení všech níže 

uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné 

zranění osob. 

 Zabraňte vniknutí předmětů a kapalin, které by mohly způsobit poškození výrobku. 

 Přístroj není odolný proti nárazům. Chraňte endoskop před pádem z výšky. 

 Objektiv a trubice jsou vodotěsné, část s LCD obrazovkou vodotěsná není. 

 Nepoužívejte objektiv, pokud se uvnitř objektivu vytvořil kondenzát. Nechte před dalším 

použitím odpařit vodu. Vypněte endoskop a umístěte jej do suchého prostředí, totéž 

udělejte, i když jej nepoužíváte. 

 Kamera se může zahřívat, zejména když je LED dioda v nejjasnějším režimu, nemá to však 

vliv na používání nebo životnost endoskopu. 

Parametry: 

 Model: P100 

 LCD monitor: 2,4“ barevný 

 Rozlišení kamery: 1920x1080P 

 Horizontální pozorovací: 0° -  70° 

 Délka kabelu: 2m – 50m 

 Ohnisková vzdálenost: 4-10cm (nejlepší pozorovací vzdálenost) 

 Přísvit: ano, 6 x Led dioda, 3 úrovně nastavení osvětlení 

 Voděodolnost: IP67 

 Kapacita baterie 2600 mAh, pracovní doba 5 hodin 

 

Obsah balení a příslušenství k endoskopu 
Endoskopická kamera s LCD obrazovkou, nabíjecí kabel 

(nabíječka není součástí dodávky), malý háček, magnet, 

boční zrcátko 

 

Pro pohodlnější práci při používání endoskopu je 

dodávané příslušenství, které obsahuje zrcátko, magnet 

a hák. Všechny tyto díly jsou oddělitelné, endoskop 

můžete používat i bez tohoto příslušenství. 
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Ovládací prvky 
1. Zeslabit osvětlení (krátký stisk tlačítka, 3 stupně intenzity osvětlení a vypnuto) 

2. Zesílit osvětlení 

3. Zapnout/ vypnout (zmáčkněte tlačítko po dobu 3sekund) 

4. USB – C konektor pro nabíjení, 5V 

Upozornění: před prvním použitím nabijte baterii v endoskopu do plna.  

Nabíjení 
Produkt obsahuje zabudovanou 2600mAh baterii. 

Pokud je baterie slabá nebo vybitá, zasuňte USB-C konec napájecího kabelu endoskopu a 

druhý konec USB kabelu do 5V portu napájecího adaptéru. Po dobu nabíjení baterie svítí 

indikátor nabíjení na panelu červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, indikátor baterie zhasne. 

Pokud nenabíjíte, odpojte napájecí kabel. 

 

Řešení problémů 

 Zařízení nelze zapnout: Zkontrolujte, zda máte nabitou baterii. 

 Rozmazaný obraz na displeji: Opatrně utřete obrazovku vlhkým měkkým ubrouskem. 

Na LCD displeji se také může nacházet ochranná folie, tu sloupněte.  

 Baterie se nenabíjí: zkontrolujte, zda nemáte vadnou nabíječku nebo nabíjecí kabel. 

Zkontrolujte, zda máte správně zapojen kabel v USB portu.  

 

Záruka a reklamace 
Na zařízení je poskytována záruka v délce 24 měsíců. V případě závady, reklamujte prosím 

bez zbytečného odkladu zařízení u svého dodavatele. Taktéž Vás prosíme o co nejpřesnější 

popis závady pro urychlení reklamačního procesu. Záruka se nevztahuje na závady 

způsobené uživatelem, běžné opotřebení nebo na mechanické poškození. 

Elektro zařízení nepatří do koše. Po skončení životnosti prosím odevzdejte do elektroodpadu.  

 

Pomohl vám tento návod? Budeme rádi za připomínky a zpětnou vazbu na 

objednavky@wstar.cz 


