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Cable Scout Cam
WiFi inspektionskamera



Großer Moorweg 45
25346 Tornesch, Germany
E-Mail: Info@HellermannTyton.de
www.HellermannTyton.de

Generelle sikkerhedsoplysninger.  

Læs alle instruktionerne omhyggeligt, inden du bruger produktet. 
Ukorrekt brug kan beskadige produktet og den personlige ejendom.  

•  Undgå kontakt med den trådløse transmitterbaseenhed 
og væsker, da dette kan beskadige produktet og forårsage 
elektriske stød.

•  Enheden er ikke stødsikker. Tab den ikke og beskyt 
kamerahovedet mod stød og bump.

•  Skru stænkskærmen på kameraet, når du bruger det i fugtige 
omgivelser. Kamerahovedet er stænktæt, men ikke den 
trådløse senderenhed. Placer baseenheden et tørt sted, og 
undgå væskekontakt med den trådløse sender.

•  Brug ikke kameraet, hvis linsen er dugget. Lad fugtigheden 
fordampe fuldstændig, inden du bruger den igen.

• Sluk for kameraet når det ikke er i brug.
• Oplad enheden med en passende 5V USB-oplader.
• Overhold de lokale regler for sikker bortskaffelse.
•  Udsæt ikke enheden for høje temperaturer eller brand,  

da dette kan få batteriet til at eksplodere.



Cable Scout Cam er udelukkende tiltænkt som et værktøj 
til registrering af tekniske forhold i installationer i vægge og 
lofter. Når du bruger kameraet, skal du overholde gældende 
love og retningslinjer for beskyttelse af personlige rettigheder 
og databeskyttelse. Det er alene brugerens ansvar, at Cable 
Scout Cam og den tilhørende app anvendes til formål, der ikke 
overtræder gældende lovgivning. HellermannTyton kan ikke 
holdes ansvarlig for ulovlig anvendelse.

1. Introduktion

Tak fordi du valgte Cable Scout Cam. Læs alle instruktionerne, 
inden du anvender denne enhed. Med Cable Scout Cam kan du 
sende videobilleder i realtid og lave video- og billedoptagelser i 
svært tilgængelige steder.
 
Dette produkt er kompatibelt med Android / IOS / Windows / 
MAC-operativsystemer.  
Versionskrav: Android 4.2 eller nyere, IOS 9.0 eller nyere. 
Enhedens WLAN SSID er indstillet som “inskam - ***”.

2. Egenskaber

•  Videovisning i realtid, videooptagelse og billedoptagelse
• 8 mm kameralinser
• Stænksikker i henhold til IP 68
• Dæmpbar integreret lys med 8 mini-LED-lamper
• Bærbar og nem at bruge
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5. Betjeningsvejledning
 
Grundlæggende betjening

1.   Tryk på afbryderen i tre sekunder. Indikatorlampen på base 
enheden lyser. Drej LED-lyskontakten for at justere lysstyrken 
på LED’erne i kamerahovedet.

2.  Forøg lysstyrken på LED-lamperne for at få et bedre billede i 
mørke omgivelser.

VIGTIGT: Brug ikke kameraet mens batteriet oplades. 
Oplad kameraet separat, ellers risikerer du, at ødelægge 
elektronikken.



Magnet

Krog
Spejl

6. Applikations scenarier

Cable Scout Cam er primært beregnet til visuel inspektion 
af ledninger, nedhængte lofter, gipsvægge og luftskakter. 
HellermannTyton anbefaler ikke dette produkt til brug i scenarier, 
hvor produktet nedsænkes i væsker. 

Hvor brugeren forventer fugt, skal kameralinsen beskyttes med 
det medfølgende stænktætte dæksel.

3.  Det halvstive kabel kan bevæges i alle retninger. Med de tre 
stykker tilbehør (krog, spejl og magnet) kan små genstande 
findes og opsamles, hvis det er nødvendigt.



7. Download af App

Til Android:
Søg efter “Inskam” i Google Play Storee  
og installer det, eller download det fra  
www.Inskam.com/download/inskam1.apk

Til iOS:
Søg efter “Inskam” i Apple Store og installer 
app’en. 

8. Quick start guide

1.  Tryk på tænd / sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde 
kameraet. 

2.  Åbn WiFi-indstillingerne på den enhed, du ønsker at anvende.

3.  Kameraets WiFi-SSID er “inskam *** - xxx”. Klik for at oprette 
forbindelse.



Bemærk: Hvis din enhed ikke finder “inskam *** - xxx, skal du 
kontrollere batteriniveauet, slukke for kameraet og tænde det igen.
 
 
 
Når du har fået forbindelse, skal du klikke på Inskam-ikonet  
for at starte appen og se live transmission.

Bemærk:
Hvis din netværksadapter beder dig skifte til en anden klient,  
skal du vælge “Decline”

Hvis du ikke kan se billeder eller videoer på din telefon, skal du 
kontrollere appindstillingerne på din enhed og tillade Inskam at 
få adgang til dit billedgalleri.



9. Anvendelse af App

Zoom ind og ud ved hjælp af tommelfinger og pegefinger på 
skærmen. Du kan også rotere billedet via app’en.

10. Vigtig information

1. Det blå lys blinker, når batteriet skal genoplades.  

2.  Oplad enheden med 5V / 2A / 1A / 500mA. Det røde lys 
indikerer opladning og slukkes, når det er fuldt opladet.  
En fuld opladning tager 1 time og kan bruges i cirka  
90 minutter ved 480 pixels / 80 minutter ved 720 pixels /  
70 minutter ved 1600 pixels.   

3.  Kameralinsen kan forsegles mod fugt og snavs ved at skrue 
IP68-objektivdækslet på.

Stænktæt dæksel til linsen



Anvendelse på Windows PC:

Download zip-fil fra www.kkmoom.com/pc.rar, og installer 
derefter softwaren. Tænd for den trådløse sender, tilslut 
kameraets USB-kabel og åbn softwaren. Du kan nu bruge 
kameraet.

Anvendelse på MAC:

På Macbook OS skal du bruge “Photo Booth”,  
“Quick Time Player” eller “VLC” (Video Lan Client) software.

Fejlfinding

Intet billede eller støj:
•  Kontroller WiFi-indstillingen på din smartphone, og sørg for,  

at den har forbindelse til enheden.
•  Kontroller kameraet, sørg for at det er tilsluttet korrekt og tæt.
• Afbryd og tilslut kameraet igen.
• Luk appen, og åbn den igen.
•  Kontroller batteriniveauet, genoplad batteriet, hvis det blå lys 

blinker hurtigt.

Sikkerhed

Arbejd ikke med belastning!



Tekniske specifikationer:

Model    YPC110 
Aktive pixel sensor  CMOS 
Billedopløsning  1600x1200
Vandret synsvinkel  72°
Transmissionsfrekvens  2412-2612 Mhz
Minimum belysning  0 Lux
Strømforsyning  3.7V 600mah lithiumbatteri
Uhindret effektiv rækkevidde 5–10 m
Vandtæt    IP68 (linserør kun med 

medfølgende linsedæksel)
Diameter kamerakabel 5.5–8.0 mm
Opladningsspænding og strøm  5V–2A/1A/ 500 ma
Brændvidde  3.1–7.6 cm
Ladetid   1 time
Kabellængde  10 m

Alle specifikationer er korrekte på offentliggørelsestidspunktet, 
men kan være genstand for tekniske ændringer uden varsel.  
Der tages forbehold for fejl.



Overensstemmelseserklæring (CE)

Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante 
bestemmelser i §3 i EF-direktiv 1999/5 / EG, så længe det bruges 
til det tilsigtede formål.

EU’s miljøregler

Elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med 
husholdningsaffald. Genbrug venligst, hvor der findes faciliteter. 
Bed din lokale myndighed eller forhandler om det rigtige 
genbrugssted.
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Thomas Tyll  Martin Burmeister
Head of Category Management Europe Safety and Environmental Engineer


