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MANUAL DE UTILIZARE 
 

ENDOSCOP USB BS-18HD/USB 
Cod produs: 1198816 

Versiune 05/15 

 
Împreună cu un computer acest endoscop este folosit pentru 
inspecţia vizuală a echipamentelor şi dispozitivelor care nu se 
află sub tensiune. Endoscopul se conectează prin intermediul 
interfeţei USB 2.0. Datorită gâtului de lebădă flexibil camera 
endoscopului poate ajunge şi în poziţii greu accesibile. Cele 4 
diode luminoase permit realizarea înregistrărilor chiar şi în 
zone foarte întunecate.  
Gâtul de lebădă şi capul camerei sunt impermeabile şi pot fi 
folosite în lichide pe bază de apă (interzis în acizi sau baze). 
Numai capul camerei şi gâtul de lebădă pot fi introduse în 
lichide ce nu se află sub tensiune. Nu scufundaţi gâtul de 
lebădă în lichid dincolo de marcajul „IP67 max. water level”. 
Feriţi mânerul de umiditate, respectiv nu-l scufundaţi în 
lichide. Alimentarea şi transferul imaginilor se fac prin 
intermediul interfeţei USB.  
Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt 
permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a 
produsului. Orice altă întrebuinţare, în afara celei menţionate 
deja, duce la defectarea produsului; în plus există şi alte 
pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. 
Vă rugăm citiţi în întregime manualul înainte de a începe să 
utilizaţi produsul. Păstraţi manualul pentru consultări ulteri-
oare. Înmânaţi acest manual şi altor persoane, cărora le pu-
neţi la dispoziţie produsul. Acest produs este realizat conform 
directivelor naţionale şi europene în vigoare. Toate denumiri-
le de companii şi produse incluse în acest manual reprezintă 
bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  

 

Conţinut colet 
 Endoscop 

 Accesorii (cârlig, magnet, oglindă) 

 CD cu software 

 Cutie 

 Manual de utilizare  
 

Instrucţiuni de siguranţă  
Vă rugăm citiţi în întregime manualul de utilizare 
înainte de a începe să utilizaţi produsul. Acesta 
conţine informaţii şi instrucţiuni importante 
privind funcţionarea corectă. Nu ne asumăm 
răspunderea pentru daunele materiale sau umane 
ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucţiunilor de 
siguranţă prezentate în manual. În aceste cazuri se 
pierde dreptul la garanţie!  

a. Persoane/produs 

 Produsul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în 
mâinile copiilor şi în raza de acţiune a animalelor de 
companie. 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi 
lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării 
periculoase pentru copii. 

 Feriţi aparatul de acţiunea directă a razelor solare, de 
căldură sau frig extrem, umiditate, vibraţii puternice, praf, 
gaze, vapori sau solvenţi inflamabili.  

 Nu supuneţi aparatul la solicitări mecanice prea puternice. 

 Dacă observaţi că aparatul nu mai funcţionează în 
siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi 
manevrat. Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranţă 
dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcţionează 
- produsul a fost depozitat în condiţii improprii o perioadă 
mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiţii improprii 

 Manevraţi produsul cu grijă; şocurile, loviturile sau 
căderea chiar şi de la înălţimi relativ mici pot defecta 
aparatul.  

 Respectaţi instrucţiunile de utilizare şi de siguranţă ale 
aparatelor conectate la acest produs.  

 Este interzisă utilizarea în spaţii în care există pericolul 
exploziilor respectiv utilizarea pe oameni sau animale.  

 Depozitaţi întotdeauna produsul în cutie atunci când nu-l 
folosiţi. Suprafeţele sensibile (lacul mobilierului etc.) pot 
reacţiona chimic cu carcasa aparatului. 

 Evitaţi vibraţiile puternice. Nu depăşiţi raza minimă de 
curbură de 45 mm.  

 Mânerul endoscopului nu este etanş şi de aceea nu poate 
fi scufundat în apă. Feriţi-l de apa stropită.  

 Dacă transportaţi produsul dintr-un spaţiu rece într-unul 
cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta 
aparatul; în plus în aceste condiţii există şi pericolul 
electrocutării! De aceea lăsaţi aparatul la temperatura 
camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a-l folosi. 

 Nu folosiţi endoscopul decât pentru inspecţia 
echipamentelor care nu se află sub tensiune. Capul 
camerei este din metal şi el poate produce scurtcircuite. 
Din motive de siguranţă decuplaţi echipamentul de 
inspectat de la tensiune înainte de a începe inspecţia 
vizuală.  

 Nu priviți spre raza de lumină led! Nu priviți direct sau cu 
instrumente optice! 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie 
respectate normele legale privind protecţia la locul de 
muncă în cazul folosirii aparatelor electrice.  

 

b. Diverse 

 Respectaţi instrucţiunile de siguranţă prezentate în 
capitolele individuale ale acestui manual de utilizare.  

 Adresaţi-vă unui specialist dacă aveţi nelămuriri legate de 
funcţionarea, siguranţa sau conectarea aparatului. 

Întreţinerea, operaţiile de ajustare şi de reparaţii nu pot fi 
realizate decât de către personal specializat, familiarizat cu 
pericolele asociate, respectiv normele în vigoare. 

 

Elementele de control  

 
1. Trei accesorii (cârlig, magnet, oglindă - interșanjabile) 
2. Gât de lebădă 
3. Buton led reglare luminozitate 
4. Mâner 
5. Cablu USB cu conector USB-A 
6. Tasta fotografii SNAP 
7. Capul camerei cu leduri 
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Instalare software  
„ViewPlayCap“ este un program generic pentru 
sistemul de operare Windows. Punctele din meniu, 
care nu sunt descrise în acest manual, nu fac parte 
din funcţionalitatea acestui endoscop.  

1. Porniţi sistemul de operare al computerului. 
2. Pentru a putea instala programul endoscopul nu trebuie 

să fie conectat la computer. 
3. Introduceţi CD-ul inclus în colet în unitatea PC. Pentru 

instalare aveţi nevoie de drepturi de administrator.  
4. Instalarea începe automat. Dacă nu este aşa clic dublu pe 

fişierul „setup.exe” pentru a porni instalarea.  
5. După confirmarea întrebării de siguranţă instalarea se 

încheie automat. În funcţie de sistemul de operare s-ar 
putea să fie nevoie de o restartare. Vezi Help în Microsoft 
Windows.  

6. ViewPlayCap este acum instalat pe PC.  
În cazul sistemului de operare MAC OS X deschideţi 
aplicaţia „Photo Booth” şi selectaţi camera USB 2.0. 
Cu acest program puteți înregistra fotografii şi video.  

 

Funcţionarea  
a. Start ViewPlayCap – Operaţii pregătitoare pentru 

înregistrări foto şi video  
1. Conectaţi endoscopul la un port USB 2.0 liber al 

computerului. Decuplaţi toate celelalte aparate digitale 
de înregistrare.  

Deschideţi programul ViewPlayCap. Programul identifică 
camera endoscopului.  

Dacă conectaţi simultan la PC mai multe aparate de 
înregistrare se poate ajunge la mesaje de eroare. 
Intraţi în punctul din meniu „Devices” şi alegeţi „USB 
camera”.  
 

b. Înregistrări video  
1. Intraţi în punctul din meniu „Option”; clic pe „Preview”. 

Imaginea camerei apare pe monitor drept preview; clic 
dublu pentru dispariţia imaginii. Înregistrările sunt salvate 
în directorul „Videos” dacă aţi selectat „Capture“ → „Set 
Time Limit” → „Use Time Limit”. În toate celelalte cazuri 
video-urile sunt stocate în „Set capture file”.  

2. Intraţi în punctul din meniu „Capture”; clic pe „Start 
capture”. Confirmaţi înregistrarea video cu OK. Începe 
înregistrarea şi ea se opreşte automat în funcţie de limitat 
de timp setată. Dacă nu aţi setat limita de timp, atunci 
înregistrarea se opreşte atunci când se atinge 
dimensiunea maximă a fişierului de stocat. Pentru 
întreruperea înregistrării clic pe „Start capture”.  

3. Setaţi luminozitatea camerei prin rotirea butonului led 
(3).  

 
 

c. Înregistrări foto  
1. Apăsaţi tasta SNAP de pe endoscop pentru a realiza 

fotografii. Imaginea este deschisă în Afişare foto Windows 
şi salvată în directorul „Fotografii proprii”.  

2. Alternativ, alegeţi din meniul „Snapshot” punctul „Still 
image snapshot” pentru a declanşa un instantaneu.  

Funcţia instantanee este disponibilă numai pentru 
administratorul PC-ului.  
Tasta SNAP poate fi folosită pentru a realiza 
fotografii cu toate sistemele de operare 
compatibile. Pentru sistemele de operare până la 

Windows 7 instantaneele pot fi realizate cu tastele 
software din punctul meniu „Snapshot”. Pentru 
versiunile mai noi (de la Windows 8) instantaneele 
pot fi realizate numai cu tasta SNAP de pe endoscop.  

 

d. Accesorii  
Magnetul, cârligul şi oglinda pot fi ataşate de capul camerei 
cu o clemă. Oglinda poate fi folosită pentru a căuta obiecte 
mici, cârligul pentru a recupera piesele mici realizate din 
diferite materiale, iar magnetul pentru localizarea şi fixarea 
pieselor mici feromagnetice (de ex. din oţel, nichel sau cobalt) 
în locuri greu accesibile.  

 

e. Meniul principal ViewPlayCap 
Anumite funcţii ale ViewPlayCap pot fi realizate 
alternativ şi cu tastele shortcut on-screen. 
Experimentaţi cu aceste funcţii. Aceste funcţii nu 
sunt descrise în manual. 
 

Selecţia locului de stocare şi a numelui 
fişierului pentru înregistrări video fără 
limită de timp. Selectaţi tipul de fişier .avi 
sau .asf. Vi se cere să introduceţi dimen-
siunea fişierului.  
Închidere program.  
Alegeţi punctul din meniu „USB 2.0 PC 
Cam” pentru acest produs.  
 

Activare/dezactivare afişarea real time.  
 

Mergeţi la „d) Setări imagine”.  
 

Format video 
(standard video, nu se poate modifica) 
(setare rată imagine, 30 fps, nu 
modificaţi) 
(spaţiu culoare/comprimare, presetat pe 
YUY2, nu modificaţi) 
(dimensiune ieşire, presetată la 1280 x 
720, nu modificaţi) 
Comprimarea 
Nu se poate modifica 
Preluaţi cu „Apply” şi confirmaţi setările 
cu OK.  
 

Se deschide o fereastră nouă „Capture 
Filter Properties”. Include tab-urile 
„Video Proc Amp” şi „Camera Control”. 
Nu modificaţi această setare.  
Fără funcţie la acest produs.  
Rotirea imaginii la 180°. Apăsaţi din nou 
„Mirror+Flip” pentru a reveni la afişarea 
originală.  
Start înregistrare. Confirmaţi cu OK. Apă-
saţi iar „Start capture” pentru oprire. 
Fără funcţie 
Introduceţi durata max. a înregistrării în 
sec.  
 

Alegeţi tipul de fişier: .avi sau .asf.  

 
Instantaneu foto.  
 

În meniul „Snapshot” selectaţi „Origi-
nal”. La „Still image format” selectaţi 
dimensiunea imagine dorită.  
 

Selectaţi tipul de fişier .png, .jpg sau 
.bmp. Tipul de fişier este presetat la „JPG 
format” (.jpg).  
 
Fără funcţie 
 
 
 
 

În meniul „Snapshot” alegeţi „Original”. 
Apoi la „Still image format” selectaţi 
dimensiunea dorită pentru imagine.  



 

3 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

 

Fără funcţie 
 

Fără funcţie 
 

Deschide desktop 
 

Deschide directorul „Video proprii” 
 

Deschide directorul „Imagini proprii”. 
Aici sunt stocate instantaneele foto.  
 

Apare versiunea software şi editorul. 
 

Întreţinerea şi curăţarea 

 Înainte de a curăţa produsul decuplaţi-l de la computer. 

 Cu excepţia curăţării ocazionale produsul nu are nevoie de 
întreţinere. Pentru curăţare folosiţi o cârpă moale, anti-
statică şi care nu lasă scame.  

 Nu scufundaţi în apă mânerul şi cablul USB al 
endoscopului pentru a le curăţa.  

 Clătiţi gâtul de lebădă al endoscopului cu apă curată de 
fiecare dată după ce este utilizat în lichide. Lăsaţi-l să se 
usuce complet înainte de a-l depozita în cutie.  

 Nu folosiţi agenţi de curăţare chimici sau abrazivi. 
 

Eliminarea deşeurilor 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două 
linii în formă de X indică faptul că produsul face 
obiectul unei colectări separate, la un centru de 
colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu 
laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

Date tehnice  
Tensiune/curent de funcţionare .......5 V/DC prin USB, 200 mA 
Interfaţa USB......................................USB 2.0 
Senzor cameră ..........................................CMOS 1/6” 
Rezoluţie cameră ..................................1280 x 720 pixeli (HD) 
Rată imagini .....................................................30 fps 
Compensare de alb............................................automat 
Expunere.................................................automat 
Format video ..............................................AVI / ASF 
Iluminare cameră .................................4 leduri, albe 
Luminozitate LED..........................max. 1000 lucşi, ± 150 lucşi 
(distanţă 20 mm) 
Condiţii de funcţionare.......................0 la +45 °C, 15 – 85 % ur 
Condiţii de depozitare........................-10 la 50 °C, 15 – 85 % ur 
Raza min. de curbură .............................> 45 mm 
Ø cap cameră..........................................8,0 mm 
Câmp vizual....................................................54° 
Focalizare............................................> 30 mm 
Lungime gât de lebădă .................................cca. 88 cm 
Lungime cablu ................................................cca. 200 cm 
Sisteme de operare suportate...............Windows® XP, Vista™, 
7, 8 şi mai nou, Mac OS X 10.4 şi mai nou. 
Cerinţe sistem ..........................Pentium® III 200 MHz şi mai 
nou, min. 32 MB RAM 40 MB spaţiu liber pe hard disk, unitate 
CD sau DVD 
Dimensiuni (L) .....................................cca. 115 cm (fără cablu) 
Greutate.....................................................cca. 300 g 

 
 

 
 
 
 

 
 

Declaraţia de conformitate 
Producător: Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă: Conrad Electronic SE 
Adresă: str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau  
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament: ENDOSCOP USB VOLTCRAFT 8 MM 
Model: BS-18HD/USB 
Cod: 1198816 
 
respectă următoarele directive, norme şi/sau ordonanţe: 

 
 
Conform reglementărilor 

 
 

Hirschau 02.07.2014 
Loc şi dată 
 
 
 

Producător/Nume şi semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 
 
 
 
 
Notificări legale 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a Conrad 
(Lindenweg, D-92242 Hirschau). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt 
rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin 
fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme 
electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil 
aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, 
este interzisă.  
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice 
ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de 
natură tehnică sau de design fără o înştiinţare prealabilă. 
 


