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Domeniu de utilizare 
Conectat la un computer, endoscopul este un dispozitiv pentru diagnosticarea optică a erorilor şi 
pentru inspectarea aparaturii şi instalaţiilor care nu se află sub tensiune. Endoscopul se conectează 
prin intermediul interfeţei USB.  
Graţie gâtului de lebădă flexibil, camera color, situată la extremitatea dispozitivului, poate ajunge în 
locuri şi zone greu accesibile. Două LED-uri albe permit efectuarea de fotografii chiar şi în zone 
lipsite complet de lumină. 
Gâtul de lebădă şi capul camerei sunt rezistente la apă şi sunt apte pentru utilizarea în lichide 
apoase (fără acizi sau baze). Adâncimea maximă de imersiune este de 66 cm. Mânerul nu trebuie să 
se ude sau să fie scufundat în lichide. 
Alimentarea cu tensiune se realizează prin intermediul interfeţei USB. 
Utilizarea dispozitivului în zone ce prezintă risc de explozie este interzisă, la fel ca şi folosirea lui pe 
om sau animale.  
Orice altă utilizare în afara celei descrise mai sus este interzisă, deoarece ar putea provoca 
deteriorarea produsului sau vătămare corporală. Nicio parte a produsului nu trebuie modificată sau 
reconstruită!  
Respectaţi integral instrucţiunile de siguranţă!  
 

Instrucţiuni de siguranţă 
Vă rugăm să citiţi toate instrucţiunile de utilizare înainte de a folosi produsul pentru 
prima dată; ele conţin informaţii importante privind utilizarea corectă. 
Garanţia va fi anulată în cazul daunelor rezultate ca urmare a nerespectării acestor 
instrucţiuni de siguranţă! Nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele 
prejudicii! 
De asemenea, nu ne asumăm nicio răspundere în cazul pagubelor materiale sau al 
vătămării corporale produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare ori a nerespectării 
instrucţiunilor de siguranţă! În aceste cazuri, garanţia va fi anulată. 

 
Acest dispozitiv a ieşit din fabrică în perfectă stare tehnică. 
Pentru a menţine aparatul în această stare şi pentru a avea garanţia funcţionării sale în condiţii de 
siguranţă, utilizatorul trebuie să respecte instrucţiunile de siguranţă şi avertismentele cuprinse în 
acest manual de utilizare. Vă rugăm să acordaţi atenţie următoarelor simboluri: 
 

Simbolul „semn de exclamare într-un triunghi” semnalează prezenţa unor informaţii 
importante care trebuie respectate cu stricteţe. 
 
Acest dispozitiv este omologat CE şi corespunde directivelor şi standardelor europene în 
vigoare. 
 
Simbolul „mâinii” semnalează prezenţa unor sfaturi şi a unor informaţii importante legate 
de utilizarea dispozitivului. 

 
 Din motive de securitate şi conformitate (CE), transformările neautorizate şi/sau 

modificările aduse produsului sunt interzise. 
 Păstraţi întotdeauna endoscopul în geanta furnizată atunci când nu îl utilizaţi. Suprafeţele 

sensibile (cum sunt cele lustruite, etc.) ar putea provoca reacţii chimice în contact cu 
carcasa. 
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 Evitaţi stresul mecanic intens şi vibraţiile. Raza minimă de curbură nu trebuie să fie sub 6 
cm. 

 Produsul nu este o jucărie şi prin urmare nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. 
 Nu lăsaţi materialele de ambalare la întâmplare. Acestea ar putea deveni jucării periculoase 

pentru copii. 
 În unităţile industriale, regulamentele de prevenire a accidentelor stabilite de către 

asociaţiile profesionale care lucrează în domeniul instalaţiilor electrice şi al echipamentelor 
industriale trebuie să fie respectate întocmai. 

 Nu scufundaţi capul camerei şi gâtul de lebădă decât în lichide fără tensiune! Adâncimea 
scufundării nu trebuie să depăşească 66 cm. 

 Dacă aveţi motive să credeţi că produsul nu mai poate fi utilizat în condiţii de siguranţă, 
opriţi-l imediat şi asiguraţi-vă că nu poate fi pornit în mod accidental. 
Funcţionarea în siguranţă nu mai este posibilă dacă aparatul: 

prezintă semne vizibile de deteriorare 
nu mai funcţionează 
a fost depozitat o perioadă mai lungă de timp în condiţii improprii 
a fost supus unor suprasolicitări intense în timpul transportului 

 Ţineţi cont, de asemenea, de instrucţiunile de siguranţă suplimentare din fiecare capitol al 
acestui manual de utilizare, precum şi de instrucţiunile din manualele de utilizare ale 
aparatelor conectate. 

 Niciodată să nu puneţi dispozitivul în funcţiune imediat după ce acesta a fost mutat dintr-o 
încăpere rece într-una încălzită. Condensul care se formează astfel ar putea, în condiţii 
nefavorabile, să distrugă aparatul. Aşteptaţi ca aparatul să ajungă la temperatura camerei 
înainte de a-l pune în funcţiune. 

 

Conţinutul pachetului de livrare 
Endoscop 
Suport magnetic 
CD cu software şi driver 
Geantă şi instrucţiuni de utilizare 
 

Prezentarea părţilor componente 

 
1 Suport magnetic 
2 Gât-de-lebădă 
3 Buton pentru reglarea luminozităţii LED-urilor 
4 Mâner 
5 Mufă USB 
6 Tastă pentru efectuarea de instantanee foto 
7 Cap de cameră cu iluminare LED 
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Cerinţe sistem 
Pentium® III 200 MHz sau superior 
Min. 32 MB RAM 
40 MB spaţiu liber pe hard-disk 
Unitate CD-ROM sau DVD-ROM 
Sistem de operare începând cu Windows® 98 
 

Prima punere în funcţiune 
Instalarea software-ului 

 
Instalaţi software-ul înainte de a conecta endoscopul la computer pentru prima dată. 
 

 Asiguraţi-vă că endoscopul nu este conectat. 
 Porniţi computerul. 
 Introduceţi CD-ul furnizat în unitatea CD-ROM sau DVD-ROM. 
 Selectaţi unitatea corespunzătoare din folder-ul „My computer” şi porniţi fişierul „Telescope 

DRIVER” cu un dublu clic. Porneşte instalarea. 
 Confirmaţi testarea „Windows Logo Test” dând clic pe „Continue installation” („Continuă 

instalarea”). Acest test indică doar faptul că Windows® nu recunoaşte software-ul. 
 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când instalarea este completă (Complete). 
 Reporniţi computerul, dacă este necesar. 

 
Instalarea echipamentului 

Instalaţi mai întâi software-ul înainte de a conecta endoscopul la computer pentru 
prima dată. 
 

 Porniţi computerul. 
 Conectaţi mufa USB a endoscopului (5) la un port USB liber al computerului dumneavoastră. 

Un nou dispozitiv este recunoscut şi asistentul de instalare porneşte automat. 
 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi selectaţi „Install software automatically” („Instalează 

software-ul în mod automat”). Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran. 
 Confirmaţi testarea „Windows Logo Test” dând clic pe „Continue installation” („Continuă 

instalarea”). Acest test indică doar faptul că Windows® nu recunoaşte software-ul. 
 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când instalarea este completă (Complete). 

 

Punerea în funcţiune 
Programul de aplicaţii „AMCAP” este un program universal pentru diferite dispozitive. 
Toate opţiunile de meniu care nu sunt descrise în acest manual de instrucţiuni nu sunt 
incluse în gama de funcţii a endoscopului. 
 
Endoscopul trebuie folosit numai pentru inspectarea instalaţiilor şi echipamentelor 
nealimentate cu energie electrică. Capul camerei este din metal şi ar putea provoca 
scurtcircuite. Din motive de siguranţă, înaintea oricărei inspectări, întrerupeţi 
alimentarea cu energie electrică a tuturor componentelor instalaţiei. 
 

 Porniţi computerul. 
 Conectaţi endoscopul la computer. 
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 Porniţi programul „AMCAP”. Găsiţi acest program pe desktop sau prin intermediul butonului 
„Start, All Programs” („Start, Toate programele”) în folder-ul „AIT Telescope Driver”. 

 Dacă o altă cameră USB este deja instalată, s-ar putea să apară mesaje de eroare în timpul 
pornirii programului. În acest caz, selectaţi driverul „Telescope driver” din opţiunea 
„Devices” („Dispozitive”) a meniului principal. Toate dispozitivele instalate sunt afişate în 
această opţiune de meniu. 

 

Utilizare 
 Conectaţi endoscopul; porniţi programul „AMCAP” aşa cum este descris în secţiunea 

„Punerea în funcţiune” şi selectaţi driverul „Telescope driver” din „Devices”. 
 Imaginea camerei se afişează. 
 Prin intermediul butonului „3”, luminozitatea camerei poate fi ajustată.  

 
Bara de meniu principal 

File 
(Fişier) 

Set Capture File 
(Setare fişier captură) 

Selectarea locaţiei pentru înregistrările video (avi). 
Extensia „.avi” trebuie selectată. 

 Allocate File Size 
(Alocare dimensiune fişier) 

Setare dimensiune fişier. Capacitatea disponibilă 
este afişată. În opţiunea de meniu „Capture File Size” 
poate fi introdusă dimensiunea. 

 Save Captured Video 
(Salvare captură video) 

Salvarea unei secvenţe video înregistrate. 

 Exit  
(Ieşire) 

Ieşire din program. 

Options 
(Opţiuni) 

Preview 
(Previzualizare) 

Afişarea imaginii în timp real în fereastra principală. 

Capture 
(Captură) 

Start Capture 
(Pornire captură) 

Pornirea unei înregistrări video. Confirmaţi locaţia de 
stocare afişată prin „OK”. 

 Stop Capture 
(Oprire captură) 

Opreşte înregistrarea. 

 Set Frame Rate 
(Setare rată cadre) 

Setare rată cadre pentru înregistrare (imagini/sec.).  

 Set Time Limit 
(Setare limită de timp) 

Introducerea unui timp de înregistrare maxim în 
secunde. 

 
Sub fereastra principală, totalul imaginilor înregistrate este afişat în bara de stare. 

Driverul furnizat este compatibil cu „TWAIN32”. Camera poate fi astfel utilizată cu orice 
program care suportă această interfaţă. 

 
Instantanee foto 

 Pentru a efectua instantanee foto, apăsaţi tasta „6” de pe endoscop. O altă fereastră se 
deschide şi instantaneul foto este afişat. 

 În opţiunea de meniu „File” puteţi salva imaginea (Save) sau renunţa şi ieşi din meniu (Exit). 
 Din opţiunea de meniu „Rotate orientation” puteţi roti imaginea. 

 
Suportul magnetic 
Suportul magnetic poate fi fixat pe capul camerei. În acest fel, pot fi căutate şi recuperate piesele 
de metal pierdute. 
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Întreţinere şi curăţare 
Cu excepţia curăţării ocazionale, acest produs nu necesită operaţiuni de întreţinere din partea 
utilizatorului. Pentru curăţare, utilizaţi o cârpă moale, antistatică şi care nu lasă scame. 
După fiecare introducere în lichide, spălaţi cu grijă gâtul endoscopului cu apă curată şi uscaţi-l 
înainte de a-l aşeza în geantă în vederea depozitării.  
 

Eliminarea deşeurilor 
Produsele electronice sunt materii prime şi nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul 
menajer. Atunci când dispozitivul a devenit inutilizabil, vă rugăm să vă debarasaţi de el 
conform reglementărilor legale în vigoare, la punctele de colectare din localitatea de 
domiciliu. Aruncarea sa în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă.  
 

 

Specificaţii tehnice 
Rezoluţie optică    640 x 480 pixeli (VGA) 
Rată cadre     30 fps (imagini/sec.) 
Imagine     24 Bit RGB Color (1/6” CMOS)  
Balans de alb     automat 
Expunere     automat 
Format video     AVI 
Iluminare cameră    2 LED-uri albe 
Port USB     USB 1.1 
Alimentare cu energie electrică  5 V via USB 
Temperatură ambiantă/de operare  de la 0 până la +45°C 
Lungime cablu     aprox. 200 cm 
Lungime totală dispozitiv   88 cm 
Lungime efectivă endoscop   66 cm 
Rază minimă de curbură   6 cm 
Diametru cap cameră    1,4 cm 
Câmp vizibilitate    54° 
Focus      > 6 cm 
Greutate fără accesorii   aprox. 320 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) 
şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D-92242 Hirschau, Germania). 
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Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parţială, prin orice metode, cum ar fi fotocopierea, filmarea sau 
capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Voltcraft Germania. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reprezintă datele tehnice ale produsului în momentul tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de 
natură tehnică în procesul de fabricaţie. 
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