
  Instrukcja obsługi Kamera inspekcyjna BS-100 2   Instrukcja obsługi Kamera inspekcyjna BS-100 1

1 Gęsia szyjka 7 Wyjście TV
2 Wskaźnik poziomu oświetlenia 8 Gniazdo zasilania
3 Przycisk zmniejszenia 9 Przycisk RESET
4 Przycisk zwiększenia 10 Pokrywa baterii litowej
5 Włącznik zasilania 11 Kamera Bezpieczeństwo użytkowania
6 Przycisk wyboru trybu pracy / potwierdzenia 12 Złącze kamery

Stosowane  symbole  bezpieczeństwa

  Ważna informacja !   Podwójna izolacjaOBSŁUGA

  Niebezpieczne napięcie !   Zgodność standardu EUPodłączanie gęsiej szyjki
Delikatnie włóż złącze kamery 12 do gniazda w module głównym.
Poprzez pokręcanie w prawo przytwierdź gęsią szyjkę do modułu głównego.
Włączanie / wyłączanie Zastosowanie
W celu włączenia systemu przyciśnij przycisk 5. Po około 2 sekundach system będzie gotowy do pracy.
Ponowne przyciśnięcie przełącznika 5 wyłącza system. Kontrola trudno dostępnych miejsc w samochodach, maszynach, w budownictwie, itp.
Ładowanie Możliwość umieszczania końcówki gęsiej szyjki z kamerą pod powierzchnią wody.

DANE TECHNICZNE Certyfikaty: CE

Wybór potwierdź przyciskiem „MODE”. Kamera:
W trakcie ładowania przycisk włączania/wyłączania systemu 5 jest nieaktywny. Metoda ogniskowania
Ładowanie sygnalizowane jest pulsującym znakiem baterii w prawym, górnym rogu wyświetlacza LCD. Rozdzielczość
Obracanie ekranu Ilość klatek na sekundę

Kolor 24 bity
Ustawienia systemowe Rozmiar sensora 1/4” CMOS
Przyciśnij i przytrzymaj przycisk „MODE” przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawień systemowych. Długość gęsiej szyjki 1m
Za pomocą klawiszy „-” lub „+” przewijaj menu: Monitor:
BRIGHTNESS – jaskrawość Rozmiar  3”
CONTRAST – kontrast Rozdzielczość
DEFINITION – nasycenie koloru Rozmiar obszaru aktywnego
COLOR – temperatura barw
LANGUAGE – język menu (do wyboru angielski lub niemiecki) Źródło światła
DEAFULT – powrót do ustawień fabrycznych 4 diody LED o wysokiej światłości
EXIT – wyjście z menu Natężenie oświetlenie regulowane w 6 poziomach

Zasilanie
Podświetlanie obszaru widzenia kamery Bateria litowa 3,7V/2000mAh

Zasilacz 5V/1A
Pobór prądu w trybie pracy 480mA max.

AKCESORIA Temperatura pracy
Temperatura przechowywania

● Zasilacz 5V/1000mA ● Instrukcja obsługi Wilgotność 5% - 85%
● Przewód zasilający wtyk USB/wtyk mini USB ● Lusterka do podłączenia na końcówkę kamery
● Przewód do połączenia z zewnętrznym monitorem

OPIS

Prawidłowe usuwanie produktu

W celu naładowania akumulatora podłącz wtyczkę USB przewodu zasilającego do gniazda USB w zasilaczu, a wtyk mini 
USB podłącz do gniazda 8 (oznaczone DC 5V/1000mA) z boku obudowy.
Na ekranie pojawi się pytanie: „Does charching standby?”. Za pomocą klawiszy „ -” lub „+” wybrać opcję „yes” (ładowanie 
baterii w trybie standby – ekran nieaktywny) lub „no” (ładowanie baterii w normalnym trybie pracy systemu).

Fixed Focus (Stała ostrość) 15cm – 25cm
640 x 480
30 fps

Przyciśnij przycisk „MODE” w celu obrócenia ekranu o 180°.

960 x 240
60mm x 45mm

W celu zmiany ustawień, po wybraniu pozycji menu klawiszami „-” lub „+” przyciśnij klawisz „MODE”. Zmiana wartości 
następuję klawiszami „-” lub „+”. Ponowne przyciśnięcie „MODE” powoduje przejście do głównego menu.

W normalnym trybie pracy przyciśnij klawisz „-” w celu zmniejszenia natężenia oświetlenia lub klawisz „+” w celu zwiększenia 
natężenia oświetlenia.

Pobór prądu w trybie standby 5mA max.

0°C – 50°C
-20°C – 60°C

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po 
upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. 
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego 
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w 
celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego 
produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży 
detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. 
Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

DOKŁADNIE ZAPOZNAJ  SIĘ  Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED  ROZPOCZĘCIEM PRACY
Niestosowanie  się  do  zaleceń zawartych  w  instrukcji może spowodować uszkodzenie  

lub zniszczenie przyrządu oraz  sprowadzić zagrożenie  zdrowia i  życia użytkownika.   
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