
Gebruiks handleiding  
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In gebruikname

Stap 1: Verwijder de batterij deksel. 

Stap  3:  Steek  de  sonde  in  de  apparaatconnector  en  draai  deze 

rechtsom vast.

Stap  2: Plaats de batterij corect, doe de batterijdeksel er weer op en draai het
             schroefje vast. 
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Stap 4: Plaats de SD-geheugenkaart correct, het scherm toont dan

 direct de capaciteit van de geheugenkaart.

Stap 5: Houd de aanschakelaar ingedrukt totdat het scherm 
             wordt weergegeven.

Stap 6:Nadat het apparaat is ingeschakeld, richt u de voorkant van

 de sonde op een gebied dat moet worden bekeken of 

opgenomen. Druk op de foto- of opnameknop om een 

afbeelding of video te maken.

Stap5 Stap6

System instellingen

Dit apparaat biedt 3 eenvoudig te bedienen modi: "Preview", 

"Browse" en “Menu ”.
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-Preview: Zodra het apparaat wordt ingeschakeld, wordt de modus 

"Preview" geactiveerd. Afbeeldingen die door het apparaat worden 

ontvangen,  worden in realtime op het  scherm weergegeven.  In de 

modus  "Preview"  kan  de  gebruiker  afbeeldingen  ophalen  of 

opnemen.
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Key Preview Browse Menu

-Browse:  In  de  "Browse"  -modus  kan  de  gebruiker  opgenomen 

foto's en video bekijken en eenvoudig bestandsbeheer uitvoeren.

 het systeem automatisch terug naar de "Preview" modus als er 

geen actie wordt ondernomen.

-Menu: In de "Menu" -modus kan de gebruiker de apparaat 

instellingen wijzigen. Opmerking: in de modus "Menu" keert

Multifunctionele Knoppen

Verhoog helderheid Rechts N/A

Verlaag helderheid Links N/A

Bevestig    
Enter “Menu” mode Delete 

instructie

Zoom-in Naar boven Naar boven

Spiegelen Naar beneden Naar beneden

Terug naar 
“Preview” mode

Terug naar 
“Preview” modeStarten “Browse” mode

Foto maken N/A

Video maken N/A N/A
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MAIN MENU

AUTO POWER OFF

DELETE ALL FILES

AV OUTPUT

Delete All Files

Scherm

Datum / tijd

Batterij spannning

Geheugen kaart capaciteit

Systeem menu

Stap 1: Druk op     om in de Menu mode te komen.

Stap 2: Druk op de knoppen         of         om een

           optie te kiezen.

Stap 3: Druk op     om de keuze te bevestigen.

De volgende opties zijn mogelijk:

Selecteer na het starten van deze opdracht "ja" of "nee" door op   

of  te  drukken.  Selecteer  "ja"  om  alles  te  verwijderen.  Sluit  af 

door op de           knop te drukken.
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Date / Time

SETTINGS

2010/09/22 12:35:45

AV Output

Language

TV System

Auto Power Off

Met deze opdracht wordt het videosignaal naar de AV-poort verzonden.
Het scherm van het apparaat wordt zwart totdat je dit weer uitzet.

De gebruiker kan via deze instructie de systeemtijd instellen.

-Format:  Volgorde van dag, maand, jaar.

-Display:  Stel  in  of  de  tijd  moet  worden 

weergegeven op Voorbeeldmodus.

-Setting: Stel de tijd van het apparaat in. 

Stap  1:  Druk  op   de  of    knop  of  om de  dag,  maand  of  jaar  te 

kiezen veranderd. 

Stap 2:Druk op de knop      of       om cijfers aan te passen

De gebruiker kan bij deze optie elke taal kiezen die hij of zij nodig heeft.

Stel videoformaat, NTSC of PAL in.

Gebruik deze functie om de automatische uitschakeling in te stellen 

in 5, 10, 15 of 30 minuten, vervolgens kunt u de automatische 

uitschakelfunctie uitschakelen door "off" te selecteren.
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Gebruiksaanwijzing

Inzoomen en spiegelen

-Zoom-in:

* Standaard beeld   * 3X vergroot * 5X vergroot

-Mirror:  Druk  op    om  de  afbeelding  te  spiegelen  en  druk  er 

nogmaals op naar standaard beeldinstelling

*Standaard beeld *Spiegelbeeld

Adjust the brightness

Wanneer  het  licht  van  de  camera  te  helder  is  (mogelijk  omdat  de 

lens te dicht bij het doel is), kunnen de onderwerpen op het scherm 

als "volledig blank" eruit zien. Gebruik in dat geval de dimmer met 

de knop. Aan de andere kant, als u meer licht wilt hebben, gebruik 

dan de      knop.

              Druk op      om de afbeelding te vergroten, druk nogmaals 
hierop om te vergrotenmeer en druk er nogmaals op om de 
standaard beeldinstelling te krijgen.
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Druk op      tijdens de voorbeeldmodus op 

de knop om neem de foto. Als de 

onderkant van het scherm geeft de 

bestandsnaam weer, dan is uw bestand 

correct opgeslagen.

Foto's maken

Video's maken

Druk op de       knop tijdens de 

voorbeeldmodus om de video op te 

nemen. Tijdens het opnameproces wordt 

de opnametijd weergegeven op het 

scherm. Als onder aan het scherm de 

bestandsnaam wordt weergegeven, is uw 

bestand correct opgeslagen.

Foto's en video's bekijken

Stap 1: Druk op  om in de "Browse" mode te komen.

Stap 2: Druk op    of   om de oudste of voorlaatste foto / video 

te bekijken.

Stap 3: Druk op   om een bestand te verwijderen en druk nogmaals 

op      om te bevestigen of druk op         om te annuleren.

Stap 4: Druk op   om een  af te spelen
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Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, 
Polish, Russian, Bulgarian, Turkish, 
S w e d i s h ,  F i n n i s h ,  N o r w e g i a n , 
Romanian, Greek, Estonian, Lithuanian, 
Latvian, Hungarian, Czech, Slovak, 
S loven ian ,  Trad i t iona l  Ch inese , 

es

OM+

Systeem afmetingen 140mm x 116mm x 42mm

Gewicht 300g (zonder battery)

Display 3.5” TFT LCD QVGA

Display Resolutie 320X240

Stroomvoorziening AA x 4 (Alkaline of Ni-HM)

Bedrijfsduur 4 uur

Opslag SD kaart (Support tot 32G)

Video Out Formaat NTSC & PAL

Interface AV out

File Formaat AVI, JPEG

Video Resolutie 640x480,30FPS

Image Resolutie 640X480

Exposure Automatisch

White Balance Vast

Taal E n g l i s h ,  F r e n c h ,  G e r m a n ,  

Werk Temperatuur 0ºC~60 ºC

Opslag Temperatuur -20ºC~60 ºC
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Waarschuwingen voor gebruik

Om gevaar te voorkomen, de probe niet in een brandbare vloeistof 

of  gas  steken.  Oil  Pass:  loodvrije  benzine,  machineolie,  diesel, 

remolie (DOT 4), transmissieolie, neutrale reiniger.

-Gebruik  dit  product  niet  in  een  brandstoftank  of  een  andere 

gevaarlijke omgeving zoals een benzine- of alcoholopslagtank.

-De probe bevat een reeks kleine draden die de optiek en elektronica

 van de cameratip regelen. Om de betrouwbaarheid op lange termijn

 te  verzekeren,  buig  de  probe  niet  meer  dan  180  graden  en  buig  

altijd in een zo groot mogelijke boog tijdens gebruik en opslag.

-Verwijder  de  SD-kaart  niet  tijdens  het  vastleggen  van  foto's  of 

video's.  Hierdoor kan de afbeelding of video verloren gaan en kan 

de SD-kaart beschadigd raken.

-Voor video-opname is een SD-kaart met hoge schrijfsnelheid vereist. 

-Dit  product  is  uitsluitend  ontworpen  voor  industrieel  gebruik. 

Gebruik  het  systeem  niet  voor  menselijke  of  enige  andere 

biologische inspectie.

-Probeer het product niet te demonteren. Dit brengt kortsluitingsrisico

 met zich mee en kan het apparaat beschadigen.

-Gebruik  alleen  aanbevolen  componenten  of  accessoires. 

Niet-goedgekeurde  accessoires  en  componenten  kunnen  schade 

veroorzaken.

-Dit product is uitsluitend ontworpen voor industrieel gebruik. Gebruik

 het  systeem  niet  voor  menselijke  of  enige  andere  biologische 

inspectie.
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-Vermijd  directe  blootstelling  aan  zonlicht  gedurende  lange  tijd. 

Bewaar  het  systeem  op  een  koele,  droge  en  goed  geventileerde 

plaats.

-Camera lens schoonmaken: De gebruiker kan de cameralens 

schoonmaken met een wattenstaafje en een kleine hoeveelheid 

zachte vetverwijderaar. Gebruik voor het reinigen geen bijtende 

vloeistof, zoals alcohol of verdunner.

-Verwijder altijd de batterij bij langdurig niet gebruiken.
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 De USB-poort biedt zowel een kaartlezer als een

 gelijkstroomfunctie.

1. Kaartlezer functie (massaopslagmodus):

Terwijl de USB-kabel is aangesloten op de pc, toont het scherm 

MASS STORAGE MODE (als de SD-kaart correct is geplaatst), 

hebt u toegang tot de beeld- / videogegevens van de SD-kaart.

Note: U kunt alleen de afbeeldingsgegevens op een SD-kaart 

verwerken, andere bewerkingen zijn niet toegestaan.
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2. DC-in mode power functie

U kunt DC-in-voeding activeren door de voedingsadapter aan 

te sluiten. Nadat de voedingsadapter is aangesloten, verschijnt 

het systeem in de MASSA-OPSLAGMODUS. U kunt op de 

"esc" -knop drukken om live te kijken en de inspectie voort te 

zetten.

Note: U hoeft de batterijen in het systeem niet te verwijderen 

terwijl de DC-in-modus is ingeschakeld. Wanneer u de 

gelijkstroom loskoppelt, schakelt het systeem automatisch over 

op batterijvoeding.
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Product  
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- Verhoogt de helderheid bij inspecties in

10.  Connector  

8. Slot - Zet alle knoppen op slot.

9.  Verbindingskabel 

1. Probe - Om de camerakop naar het inspectiegebied te leiden. 

2. Flexibele hals - Om  de kijkhoek te veranderen. 

3. Camera Kop - Verlichting en beeld vastleggen. 

4. Draaiknop - Verdraaien van de camerakop 

5. Draaiknop slot - Zet de hoek van de camerakop vast. 

                              donkere ruimtes.

7. Beeld rotatie knop - Draait het beeld in hoeken van 90° 

6. Boostknop  
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Bediening
Stap1:  Verbind de sonde met het hoofdsysteem en

 draai de connector vast.

Stap2:    Schakel het systeem in

Stap3: Nadat het systeem is ingeschakeld, kunt u 

beginnen met uw inspectie.  
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LOCK  

 

 

 

 

 

Verdraaiing

Draai het besturingswiel met de klok mee om de punt 

naar rechts te buigen, tegen de klok in om naar links 

te buigen.

Om de hoek van de hals vast te zetten, hoeft u 

alleen de vergrendelingsschakelaar rechtsom  

in de vergrendelde stand te zetten.

Slot 



8  

Functie knoppen
Boost knop

* live beeld * met boost 

Beeld rotatie knop
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Specifcatie 
4.5mm Twee weg verkantelbare probe  

Probe diameter 4.5mm

Probe kop lengte 13mm

Probe lengte 1.5m

Door de bochten in de buis kan de maximale kantelbare hoek verkleinen.

Verdraaibare hoek rechts-links 180°(*)

Probe kop materiaal Roestvrij staal

Probe materiaal Buitenkant gevlochten RVS

Lichtbron t

Kijkhoek 90°

Focus punt 1cm~10cm

Knoppen Boost, Beeld verdraaien

Werk temperatuur -10°C~60°C 

Opslag temperatuur -10°C~60°C 

Resolutie 

Toepasbare systeem F serie
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Waarschuwingen voor gebruik

Om gevaar te vermijden, de steekbuis niet in een

 brandbare vloeistof of gas steken.

De  probe bevat  een  reeks  kleine  draden  die de

 optica  en  elektronica  van  de  camera  regelen.  

Buig  om de  betrouwbaarheid  te  garanderen  de  

probe niet meer dan 90°  en bewaar deze altijd in 

een grote boog tijdens opslag.

 Dit  product  is  uitsluitend  ontworpen  voor 
industrieel  gebruik.  Gebruik  het  systeem  niet 
voor  menselijke  of  enige  andere  biologische 
inspectie. 

    Gebruik voor het reinigen geen bijtende vloeistof,

 zoals alcohol. 

   Probeer  het  product  niet  uit  elkaar  te  halen,  dit 

kan schade of elektrische schokken veroorzaken.

Gebruik alleen originele componenten of accessoires,
andere componenten kunnen schade veroorzaken.

   Vermijd  directe  blootstelling  aan  de  zon  en 

bewaar een koele,  droge en goed geventileerde 

plaats.

Om de cameramodule te beschermen, moet u 

ervoor zorgen dat er een draadbeschermring op 

de bovenkant van de camerakop zit als er geen 

accessoires worden gebruikt. 
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De flexibele hals is 

samengesteld met 

precisiecomponenten, NIET 

zwaar belasten!

Draai het wiel NIET in de 

maximale hoek.

Gebruik de flexibele hals 

nooit als HAAK.



12  

Zet de flexibele hals voor 

het opbergen altijd recht.

Buig  de  buighals  NOOIT 
met  de  hand,  bedien  hem 
uitsluitend met de draai- 
knop.

Bind  de  flexibele  hals  NIET 
kleiner dan een cirkel van 15
 cm bijelkaar als deze niet in
 gebruik is.

Houd de flexibelehals 

tijdens gebruik recht.
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Gebruik voor het reinigen 

van de camerakop een 

reinigingsvloeistof en 

wattenstaafje.


