PeakTech 5600

Instrukcja obsługi

Wideo Endoskop kamera
/ Boroskop wideo

1. Środki ostrożności
Ten produkt jest zgodny z wymaganiami następujących dyrektyw Wspólnoty
Europejskiej 2004/108 / WE (kompatybilność elektromagnetyczna),
zmienionych przez 2004/22 / WE (oznakowanie CE).
Aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia i wyeliminować niebezpieczeństwo
poważnych obrażeń, należy przestrzegać następujących środków ostrożności.
Szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszych zasad bezpieczeństwa są
zwolnione z wszelkich roszczeń prawnych, niezależnie od tego.
* Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
ekstremalnych temperatur, ekstremalnej wilgotności lub wilgoci
* Nie używaj urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych (silniki, transformatory itp.)
* Trzymaj gorące lutownice lub pistolety z dala od sprzętu
* Pozwól sprzętowi ustabilizować się w temperaturze pokojowej przed przystąpieniem do pomiaru (ważne dla dokładnego pomiaru)
* Nie modyfikuj urządzenia w żaden sposób
* Otwieranie urządzenia oraz prace serwisowe i naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy
* Traktuj sprzęt elektroniczny ostrożnie. Unikaj mocniejszych uderzeń, uderzeń
lub upadków. Unikaj również przenikania wody i wilgoci, aby zapobiec
uszkodzeniu wrażliwego urządzenia
* Sprawdź urządzenie i inne akcesoria pod kątem ewentualnych uszkodzeń
przed uruchomieniem. W razie wątpliwości nie mierz.
* Przyrząd pomiarowy nie powinien być obsługiwany bez nadzoru.
* Pobrać baterię, gdy miernik nie będzie używany przez dłuższy czas.
* Okresowo należy wytrzeć obudowę wilgotną szmatką i środkowym detergentem. Nie używaj środków ściernych ani rozpuszczalników.
* Licznik jest odpowiedni tylko do użytku w pomieszczeniach
* Nie przechowuj miernika w miejscu wybuchowych, łatwopalnych substancji.
* Należy zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa
wydrukowanych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi
* Nie dopuścić do kontaktu metalowych przewodów urządzenia z elementami
przenoszącymi napięcie. Wykonuj inspekcje instalacji elektrycznych tylko przy
użyciu wszystkich zasad bezpieczeństwa
* - Przyrządy pomiarowe nie należą do rąk dzieci! Czyszczenie obudowy
Czyść tylko wilgotną miękką ściereczką i dostępnym w handlu łagodnym
środkiem do czyszczenia gospodarstwa domowego. Upewnij się, że woda nie
dostaje się do urządzenia, aby zapobiec możliwym zwarciom i uszkodzeniom
sprzętu.

2. Ogólne dane techniczne
Ta kamera do endoskopów wideo oferuje szereg wyjątkowych właściwości
technicznych, takich jak wymienny monitor, który można podłączyć za pomocą
kabla wideo lub kamery o wysokiej rozdzielczości z 6 ściemnialnymi diodami
LED do podświetlania, które mogą wykonywać zdjęcia i filmy na kartę SD.
Średnica 8,2 mm elastycznej kamery jest również wystarczająco mała, aby
przejść przez najmniejsze otwory.
- Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5”
- Nagrywanie wideo HD 720p i funkcja fotografowania 3 megapikseli
- Karta micro SD 4 GB do nagrywania w zestawie
- 8,2mm Kamera z 6 ściemnianymi diodami LED do podświetlania
- Dodatkowa funkcja latarki LED
- Obraz możliwy do obrócenia o krok 90° do 360°
- Wyjście S-Video do wyświetlania obrazów na telewizorze
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3. Opis
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Terminale dla Remote-Link, AV-Out i interfejsu USB
Klawisze funkcyjne służą do wyboru trybu wyświetlania zdjęć, nagrań
wideo i menu ustawień powiększenia
Wyjmowany monitor LCD z wbudowanym gniazdem kart SD i resetem
Przełącznik włącz / wyłącz:
Przełącznik obrotowy pod monitorem
Złącze do elastycznej kamery
Naciśnij przycisk włączania / wyłączania latarki
Komora baterii

Link port

Port do podłączenia kabla do
komponentu kamery (przy zdjętym monitorze)

AV-OUT

Zewnętrzny monitor lub telewizor

USB

Połączenie danych z komputerem

Snap

Naciśnij, aby wykonać nagrywanie zdjęć / wideo

1.)

2.)

OK

Up / Zoom

3.)

Aby potwierdzić różne ustawienia
Użyj strzałek w kilku menu, aby
wybrać ustawienia oraz w trybie
aparatu, aby powiększyć zdjęcie.

Down / Rotate

Użyj strzałki w kilku menu, aby
wybrać ustawienia i w trybie
aparatu, aby obrócić zdjęcie.

Menu

Otwiera menu Ustawienia

Mode

Przełącznik Photo /
Video / Playback

TF Card Slot

Sekcja karty Micro-SD

Slide Lock

Przesuń przełącznik, aby
usunąć wyświetlacz z części
kamery

Reset

Przycisk Resetuj, aby
zresetować urządzenie

4.)

Power ON

5.)
Camera
Connection

Przełącznik obrotowy pod
monitorem. Przełącz w górę, aby
włączyć urządzenie. Następnie
obróć w górę, aby włączyć diody
LED umieszczone na kamerze.
Obróć pokrętło w górę lub w dół,
aby przyciemnić diody LED lub
całkowicie obniżyć, aby wyłączyć
ponownie zasilanie.
Podłącz elastyczną kamerę za
pomocą prowadnicy w dostarczonym uchwycie. Przekręć
nakrętkę na gwint aparatu, aby
zamocować osprzęt. Aby
zwolnić kamerę, obróć nakrętkę
w przeciwnym kierunku i
odciągnij kamerę od złącza.

6.)

Flashlight

7.)

Battery

Naciśnij spust, aby aktywować
latarkę. To dodatkowe
oświetlenie jest przełączane
niezależnie od oświetlenia
kamery, które jest regulowane za
pomocą ściemniacza (pozycja 4:
Zasilanie włączone). Aby
wyłączyć latarkę, naciśnij spust
ponownie.

Ostrożnie wsuń nasadkę do
przodu, aż przesunie się do
górnej części szyny
prowadzącej. Wyjmij zużyte
baterie i włóż nowe baterie do
komory baterii. Zwróć uwagę na
prawidłową biegunowość, jak
pokazano na ilustracji

4. Kontrola
4.1. Załaduj kartę TF

Załaduj kartę TF: Wyjmij monitor za pomocą przełącznika suwakowego (3) z
urządzenia głównego. Otwórz pokrywę, jak pokazano na rysunku, i wsuń kartę TF
do odpowiedniego uchwytu. W stanie dostawy karta SD jest już włożona do
urządzenia.

Wyłącz urządzenie przed wyjęciem karty SD!
Ostrożnie obchodź się z delikatnymi komponentami i szlifierkami
kontaktowymi!

4.2. Wyświetlaj symbole i menu

1.
2.
3.
4.
5.

Mode
Battery Status
SD card status
Time and date
Function Notes

Ikona do nagrywania / odtwarzania zdjęć / wideo
Pełny / średni / niski / brak
Włożona karta / brak karty
Wyświetla aktualną godzinę i datę
Linia zawiera informacje o dostępnych kluczowych funkcjach

przycisk do robienia zdjęć w trybie zdjęć lub do rozpoczęcia
nagrywania wideo w trybie wideo.
Użyj przycisku OK, aby zatrzymać obraz na ekranie. Użyj przycisku
, aby powiększyć obraz w 4 krokach.
Użyj, aby obrócić o 90 ° przycisk , aby wyświetlić zdjęcie w 4
krokach.
Naciśnij przycisk MODE, aby przełączać tryby: Photo, Video i Play back.

Symbols in the display:
- Photo
- Video
- Playback

Menu Ustawienia: Naciśnij
przycisk w trybie fotografowania, aby przejść
do ustawień menu dla trybu Zdjęcie lub w trybie Video, aby wejść do menu
ustawień nagrywania wideo.
Naciśnij OK, aby wejść do menu ustawień ogólnych.
Za pomocą przycisków
i
wybierz żądany element i naciśnij przycisk OK,
aby potwierdzić.
Na koniec naciśnij
ponownie przycisk, aby wyjść z menu i powrócić do
normalnego trybu aparatu.

-

Menu zdjęć: Tutaj możesz znaleźć różne ustawienia rozdzielczości zdjęcia,
schematu kolorów oraz czy na zdjęciu powinna być wyświetlana data i godzina.

Menu Wideo: Tutaj możesz znaleźć różne ustawienia rozdzielczości wideo,
schematu kolorów oraz tego, czy data i godzina będą wyświetlane na zdjęciu.

Menu odtwarzania: Ustaw w tym menu ustawienia odtwarzania materiału wideo i
liczby wyświetlanych miniatur. W tym menu możesz także usunąć wszystkie lub
wszystkie zapisane pliki

Ustawienia główne:
Naciśnij przycisk
, a następnie naciśnij przycisk MODE, aby przejść do menu
ustawień ogólnych.
W menu ustawień ogólnych można zmienić ustawienia daty / czasu, języka menu,
systemu TV dla wyjścia TV-OUT i wydawania odgłosów Powiadomienia.
Ponadto można wykonywać ustawienia częstotliwości odświeżania, automatycznego
wyłączania, formatowania karty pamięci i przywracania ustawień fabrycznych.

5. Specyfikacja
Monitor
Screen Type

3.5“ (89mm) Color LCD

Screen Resolution

320 x 240 Pixels (QVGA)

Rotation

360° Rotation (4 Steps)

Video Resolution

320x240; 640x480; 1280x720 (Pixels)

Photo Resolution

640x480; 1600x1200; 2048x1536 (Pixels)

Menu Languages

English, German, Chinese, Spanish, French,
Russian, Japanese

Terminals

Remote, AV-OUT, SD-Card, Mini-USB

Camera
Diameter Camera

8.2mm

Diameter Shaft

7.0mm

Lenghts Shaft

100cm

Camera Resolution

300.000 Pixel (VGA)

Depth of Field

30mm to „Infinitely“

View Angle

60°

Light source

6 x High power-LED (dimmable)

General
LED-Flashlight

1 W CREE LED

Operating temperature

0°C bis 45°C (32°F … 113°F)

Power Source

4 x 1,5V AA batteries

Weight

445g

Dimensions Device
(WxHxD)
Dimensions Box
(WxHxD)
Accessories

95 x 240 x 120mm
360 x 400 x 130mm
Borescope, Manual, Camera with flexible shaft,
Hook- and Magnet Set, Video-Out cable, Remote
cable, Carrying case, microSD-Card
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6. Konserwacja urządzenia
Nie przechowuj ani nie obsługuj urządzenia w miejscach, w których urządz nie będzie
wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
Urządzenie może być otwierane i naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
W przypadku zabrudzenia wytrzyj urządzenie wilgotną szmatką, ale unikaj przedostawania
się wody. Nie używaj agresywnych detergentów.

Statutowe powiadomienie o przepisach dotyczących baterii
Dostawa wielu urządzeń obejmuje baterie, które na przykład służą do obsługi pilota
zdalnego sterowania. W samym urządzeniu mogą być wbudowane baterie lub akumulatory. W związku ze sprzedażą tych baterii lub akumulatorów, jesteśmy zobowiązani na mocy Regulacji Baterii powiadomić naszych klientów o:
Zwróć je do lokalnego sklepu bez żadnych opłat. Zbywanie w odpadach domowych
jest surowo zabronione zgodnie z przepisami dotyczącymi baterii. Zwrócone baterie
można zwrócić bezpłatnie pod adresem podanym na ostatniej stronie niniejszej instrukcji lub poprzez zamieszczenie wystarczającej liczby znaczków.
Baterie, które zawierają szkodliwe substancje, są
oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci,
podobnie jak na ilustracji po lewej stronie. Pod symbolem pojemnika na odpady znajduje się symbol chemiczny
szkodliwej substancji, np. “Cd” dla kadmu, “Pb” oznacza
ołów, a “Hg” dla rtęci.

Wszelkie prawa, także do tłumaczenia, przedruku i kopii niniejszej instrukcji lub
części są zastrzeżone.
Kopiowanie wszelkiego rodzaju (fotokopii, mikrofilmów lub innych) wyłącznie za
pisemną zgodą wydawcy.
Niniejsza instrukcja dotyczy najnowszej wiedzy technicznej. Zmiany techniczne, które
są w interesie postępu zastrzeżone.
Niniejszym potwierdzamy, że urządzenia są skalibrowane fabrycznie zgodnie ze
specyfikacją zgodnie ze specyfikacją techniczną.
Po 1 roku zalecamy ponowną kalibrację urządzenia.
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