
Lifenaxx ®  *  Uživatelská příručka 

Wlan Otoskop LX-032 

Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ 

(“Konformitätserklärung” na spodní liště). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte 

návod k použití. Servisní telefonní číslo pro technickou podporu: 01805 012643 (14 

centů/minutu z německé pevné linky a 42 centů/minutu z mobilních sítí).  

E-mail zdarma: support@technaxx.de 

 
Tuto uživatelskou příručku si pečlivě uschovejte pro budoucí použití nebo sdílení produktu. 

udělejte s orig. příslušenstvím tohoto výrobku. V případě záruky se prosím obraťte na 

prodejce nebo na prodejnu, kde jste tento produkt zakoupili. 

Záruka 2 roky 

 

Tento výrobek je určen k použití u lidí a zvířat. Výrobek lze používat pouze k 

čištění a kontrole zvukovodu nebo nosní dutiny. Při používání zařízení dávejte 

pozor, abyste nepronikli příliš hluboko do otvorů, mohlo by dojít k poškození.  

Vlastnosti 

⚫ CMOS videokamera 3MP 

⚫ Rozlišení 1920 x 1080P 30FPS. 

⚫ 6osý gyroskop 

⚫ Zaostřovací vzdálenost 1,5-2cm  

⚫ Indikátor nabití baterie 

Technické specifikace 
USB (pouze v suchém 
stavu) 

5V max. 0,2A 

Baterie 3,7V / 250mAh  

Kamera 3MP 1920x1080 30FPS 

Provozní doba  60 min 

Doba nahrání 90 min 

WLan Přenosová vzdálenost ~8 m (otevřený 
prostor) Frekvenční pásmo 2,4GHz  
Vyzařovaný výkon max. 20mW  

Kontrolka LED 6 

Průměr čočky 3,9mm 

Rozměry Ø1.3x 14cm 

Hmotnost 17g 

 

První použití 

http://www.technaxx.de/
mailto:support@technaxx.de


⚫Nahrajte zařízení plně pomocí kabelu USB, může to trvat až 90 minut. ⚫ Otevřete 

obchod APP store a vyhledejte aplikaci iTiMO. ⚫Nainstalujte aplikaci do zařízení a 

otevřete ji. 

⚫Spusťte otoskop. ⚫ Stiskněte symbol . ⚫Nové okno otevře všechna dostupná 

připojení Wlan (Android). U zařízení IOS otevřete nabídku nastavení, Wi-Fi. ⚫ Vyberte 

zařízení iTiMO-xxxx device, můžete obdržet varování, že v této síti není k dispozici žádná 

internetová služba. ⚫Poté přejděte na aplikaci iTiMO a znovu stiskněte tlačítko . Nyní 

uvidíte živé video z kamery otoskopu. ⚫Připojte čisticí lžičku podle svého výběru a 

začněte opatrně čistit. ⚫Doporučujeme umístit telefon/tablet do držáku v přímém 

zobrazení. 

 

APLIKACE 

 

Zastavit skutečný obrázek 

 
Spustit živé video 

 Pořídit snímek 

 
Spustit nebo zastavit nahrávání videa 

 
Otevřít galerii, zde najdete nahrané fotografie a videa. 

 
převede vás o krok zpět  

 
Nastavení 

 

Změna zprava doleva 

 

Normální použití 
⚫ Otoskop by měl být zasunut do zvukovodu, pouze když je nasazena lžíce. 

⚫ Položte lžíci na otoskop tak, aby lžíce pevně seděla. 

⚫ buďte opatrní zvukovod a nos jsou citlivé. 

Čištění 

Před a po použití byste vyčistěte kameru.  

 

 

Bezpečnostní instrukce 



→ Nedívejte se do LED světla. → Nabíjejte pouze pomocí dodané nebo 

kompatibilní USB nabíječky. → Toto zařízení není určeno k použití dětmi 

nebo osobami s omezenou mentální schopností nebo nedostatkem 

zkušeností a / nebo chybějícími odbornými znalostmi. → Zařízení není 

určeno pro komerční použití.→ Jakékoli jiné použití nebo modifikace zařízení 

je považováno za nevhodné a představuje významné riziko. →Výrobce 

nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. 

Před použitím zkontrolujte správnou funkci zařízení! →Nikdy zařízení 

nepoužívejte, pokud vykazuje viditelné známky poškození →Nepoužívejte 

zařízení v oblastech s nebezpečím požáru nebo výbušnin (např. v prostředí 

nasyceném kyslíkem nebo v anestezii). →Tento produkt nesmí vstupovat 

nebo být používán v oblastech se silnými magnetickými poli, např. MRI 

skenery. →Zařízení neupravujte. → Nikdy nenechávejte zařízení v procesu 

nabíjení bez dozoru. 

 

UPOZORNĚNÍ & VAROVÁNÍ: 

Pouze pro dospělé, nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavé anestetické 

směsi se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusnatým a také v blízkosti 

hořlavých materiálů, kouře nebo plynů. Nepracujte v blízkosti otevřeného 

ohně nebo na přímém slunečním světle. Udržujte zařízení v suchu. 

Neponořujte zařízení do vody.  
 

Rady pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou 
suroviny a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení nebo baterie 
do domovního odpadu. Čištění: Chraňte zařízení před kontaminací 
a znečištěním (používejte čisté závěsy). Nepoužívejte drsné 
hrubozrnné materiály nebo rozpouštědla/agresivní čisticí prostředky. 
Řádně vyčistěte čištěné zařízení. Distributor: Technaxx 
Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., 
Německo 
 
 
 

 

 

 


