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1. Introducere 
 

Stimate client, 
 

Aţi luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® şi pentru aceasta vă mulţumim. 
 

Aţi achiziţionat un produs de calitate superioară aparţinând unui brand care se distinge prin competenţa tehnică, performanţa 
extraordinară şi inovaţia permanentă în domeniul instrumentelor de măsură şi al tehnologiilor de încărcare şi de reţea. 
 

Produsele care aparţin brandului Voltcraft® oferă soluţii optime şi satisfac chiar şi cele mai exigente cerinţe ale pasionaţilor de 
bricolaj sau ale utilizatorilor profesionişti. Şi încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susţinută de un raport calitate-preţ 
deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele 
Voltcraft® va marca, în acelaşi timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung. 
 

Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 
 

Toate denumirile şi descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile 
rezervate.  
 
 

2. Domenii de utilizare 
 

Endoscopul este un aparat folosit pentru inspecţia optică şi identificarea erorilor la nivelul echipamentelor şi sistemelor ce nu se 
află sub tensiune. Imaginea captată de cameră este afişată pe un monitor TFT integrat; iluminarea din vârful camerei este 
reglabilă. Aparatul dispune de rezoluţie video PAL. Camera cu gât de lebădă este impermeabilă şi este adecvată pentru utilizare 
în lichide (care nu sunt acizi sau baze). Feriţi unitatea de bază a endoscopului de umiditate, respectiv nu o scufundaţi în l ichide. 
Alimentarea cu energie electrică se face de la patru baterii tip AA (nu sunt incluse). Nu este permisă utilizarea  endoscopului în 
spaţii în care există pericolul de explozie, respective utilizarea acestuia în aplicaţii pe animale sau persoane.  
 

Din motive legate de siguranţă şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea şi/sau modificarea arbitrară a produsului. Orice 
altă întrebuinţare, în afara celor 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 ulterioare.  
 

Respectaţi toate instrucţiunile de utilizare şi de siguranţă prezentate în acest manual! 
 
 

3. Conţinut colet 
 

 Endoscop 

 Cutie pentru transport  

 Cablu video 

 Cablu monitor 

 3 accesorii (magnet, cârlig, oglindă) 

 Manual de utilizare  
 
 

4. Explicaţii simboluri 
 

Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informaţia prezentată este importantă, iar instrucţiunea 
trebuie respectată întocmai. 
 
Simbolul apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicaţii importante în manevrare.  
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5. Instrucţiuni de siguranţă 
 

În cazul defecţiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanţie. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situaţii! 
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!  

 
Stimate client, stimate client următoarele instrucţiuni de siguranţă servesc atât protecţiei dvs. personale, cât şi protecţiei 
aparatului; de aceea citiţi cu atenţie următoarele puncte: 
 
Persoane/produs 

 Acest produs este un aparat de precizie. Nu-l lăsaţi să cadă pe jos şi feriţi-l de şocuri. 

 Unitatea de bază a endoscopului nu este impermeabilă şi de aceea nu poate fi scufundată sub apă. 

 Endoscopul poate fi utilizat numai pentru inspecţia echipamentelor care nu se află sub tensiune. Capul camerei este realizat 
din metal şi poate determina scurtcircuite. 

 Din motive de siguranţă decuplaţi toate părţile echipamentelor de la tensiune înainte de a începe inspecţia vizuală.  

 Atunci când nu-l folosiţi depozitaţi întotdeauna endoscopul, precum şi accesoriile sale, în cutia pentru transport.  

 Suprafeţele sensibile (lustrul mobilei etc.) pot reacţiona chimic cu carcasa aparatului.  

 Evitaţi solicitările mecanice prea puternice, precum şi vibraţiile. 

 Aparatul nu este o jucărie şi de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor.  

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

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

 Dacă observaţi că aparatul nu mai poate fi funcţiona în siguranţă, deconectaţi-l şi asiguraţi-vă că nu mai poate fi operat.  
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 

 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. 

 Respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă prezentate în capitolele individuale, respectiv în manualele de utilizare ale 
aparatelor conectate.  

 
Baterii/acumulatori 

 Atunci când instalaţi bateriile/acumulatorii în aparat aveţi grijă ca polaritatea să fie corectă (respectați plus/+ și minus/-).  

 Extrageţi bateriile/acumulatorii atunci când nu folosiţi aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele 
daune create prin curgerea bateriilor/acumulatorilor. Bateriile/acumulatorii defecți sau care curg pot provoca arsuri ale 
pielii, de aceea folosiţi mănuşi de protecţie atunci când manevraţi aceste baterii/acumulatori.  

 Ţineţi bateriile/acumulatorii departe de mâinile copiilor. Nu lăsaţi bateriile/acumulatorii la întâmplare, căci există pericolul să 
fie înghiţiți de către copii sau animale domestice. Dacă se întâmplă acest lucru mergeţi imediat la medic. 

 Schimbaţi toate bateriile/acumulatorii deodată. Dacă amestecaţi bateriile/acumulatorii vechi cu cei noi acest lucru poate 
dăuna aparatului.  

 Bateriile/acumulatorii nu au voie să fie desfăcuți, scurtcircuitați sau aruncați în foc. Nu reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile. 
Pericol de explozie! 

 
Diverse 

 Operaţiile de reparaţii ale aparatului nu pot fi realizate decât de către personal specializat, respectiv atelier autorizat. 

 Dacă aveţi alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresaţi departamentului 
nostru tehnic sau unui specialist. 
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6. Elementele de control 
 

 
 
 
 
 
1. Gât lebădă 

2. Led baterie 

3. Led alimentare 

4. Ieşire video 

5. Monitor 

6. Tasta  

7. Tasta on/off 

8. Tasta  

9. Compartiment baterii 

10. Mufa micro USB 

 
 
 
 
 
 
 

 

7. Instalarea/înlocuirea bateriilor 
 

1. Desfaceţi şurubul cu ajutorul unei şurubelniţe în cruce şi demontaţi capacul compartimentului baterii. 
2. Scoateţi suportul baterii din compartiment. 
3. Instalaţi patru baterii tip AA în suportul pentru baterii; respectaţi marcajele de polaritate indicate în interiorul sloturilor 

suportului. 
4. Reaşezaţi suportul baterii în compartiment respectând marcajele de polaritate indicate în partea superioară a suportului 

baterii şi în interiorul compartimentului baterii.  
5. Reînchideţi compartimentul baterii.  

 
Înlocuiţi bateriile imediat ce ledul baterie începe să lumineze.  
 

 

8. Conectarea camerei 
 

1. Conectaţi ştecărul camerei cu gât de lebădă la mufa unităţii de bază a endoscopului. Limba metalică care iese în afară din 
ştecărul camerei trebuie să fie orientată spre partea frontală a mufei.  

2. Împingeţi soclul filetat în sus în direcţia camerei şi rotiţi-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a fixa camera.  
3. Pentru a separa camera de la unitatea de bază folosiţi aceeaşi succesiune de operaţii, dar în sens invers.  
 
 

9. Funcţiile de bază 
 

Scufundaţi în lichidele ce nu se află sub tensiune numai capul şi gâtul camerei. Gâtul camerei nu are voie să fie 
scufundat dincolo de marcajul “MAX Water Level”. 
Endoscopul poate fi folosit numai pentru inspecţia echipamentelor ce nu se află sub tensiune. Capul camerei este 
realizat din metal şi poate duce la scurtcircuite. Din motive de siguranţă decuplaţi de la tensiune toate părţile 
echipamentului înainte de a începe inspecţia vizuală. Evitaţi presiunile mecanice prea puternice, respectiv vibraţiile. 
Nu folosiţi o rază minimă de curbură mai mică de 45 mm.  

 

1. Apăsaţi tasta on/off pentru a porni aparatul. Se aprinde ledul alimentare, iar pe monitor apare imaginea captată de 
cameră. 

2. Capul camerei are integrate două leduri.  
a. Pentru a creşte luminozitatea ledurilor apăsaţi tasta ↑. 
b. Pentru a diminua luminozitatea ledurilor, respectiv pentru a decupla complet funcţia iluminare apăsaţi tasta ↓.  
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Setaţi iluminarea în aşa fel încât imaginea camerei să nu fie supraexpusă sau subexpusă.  
 

3. Pentru a roti imagina la 180° apăsaţi simultan tasta ↑ şi ↓. 
 

Accesoriile 
1. Dacă este nevoie fixaţi unul dintre cele trei accesorii (magnet, cârlig, oglindă) în adâncitura îngustă de sub capul camerei.  
2. Înainte de a începe să utilizaţi accesoriile asiguraţi-vă că inelul de fixare al accesoriului este închis.  
 

Urechea de prindere 
Deasupra monitorului există o ureche de prindere (suspendare). Dacă este nevoie treceţi o curea de transport (nu este inclusă) 
prin această ureche pentru a putea avea mâinile libere în timp ce utilizaţi endoscopul.  
 
 

10. Demontarea monitorului 
 

Dacă este nevoie puteţi separa monitorul de la endoscop. Imaginea captată de cameră este transferată prin cablul monitor spre  
monitor. Procedaţi după cum urmează: 
1. Împingeţi monitorul în sus în direcţia gâtului de lebădă şi demontaţi monitorul. 
2. Conectaţi fişa micro-USB a cablului monitorului la mufa adecvată din partea stângă a unităţii monitor.  
3. Conectaţi fişa mini-USB a cablului monitorului la mufa adecvată de pe endoscop. Această mufă se află în poziţia în care 

înainte se afla monitorul. 
4. Porniţi endoscopul. Pe monitor apare imaginea captată de cameră.  
 
 

11. Conectarea endoscopului la un televizor 
 

1. Conectaţi jackul cablului video la mufa adecvată de pe endoscop şi ştecărul RCA la intrarea video a televizorului. 
2. După aceea imaginea captată de cameră nu mai apare pe monitor, ci este afişată pe ecranul televizorului.  
 
 

12. Întreţinerea şi curăţirea aparatului 
 

 În afara curăţării ocazionale aparatul nu are nevoie de întreţinere. Pentru a curăţa aparatul folosiţi o cârpă moale, 
antistatică şi care nu lasă scame.  

 Nu folosiţi soluţii de curăţare chimice sau abrazive. 

 După fiecare scufundare a camerei în lichide spălaţi-o temeinic folosind apă curată, iar apoi ştergeţi-o pentru a o putea 
depozita complet uscată în cutie. 

 Pentru a curăţa obiectivul camerei folosiţi o mică perie sau un beţişor cu vată.  
 
 

13. Eliminarea deşeurilor 
 

Reguli generale 
În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resurselor 
naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct 
de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
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 împreună cu gunoiul menajer.  

 

Baterii/baterii reîncărcabile 
Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor) să returneze bateriile şi 
bateriile reîncărcabile uzate. Aruncarea lor împreună cu deşeurile menajere este interzisă! Bateriile/bateriile 
reîncărcabile care conţin substanţe periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roţi barate. Simbolul indică faptul 
că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile chimice pentru 
respectivele substanţe periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. 
Vă puteţi debarasa de bateriile/bateriile reîncărcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea 
dumneavoastră. Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător! 

 
 

14. Date tehnice 
 

Tensiune de funcţionare:  4 x 1,5 V baterii AA (nu sunt incluse) 
Consum de curent:  max. 400 mA 
Display:    TFT 8,9 cm (3,5“)  
Rezoluţie:   320 x 240 pixeli (monitor), 640 x 480 pixeli (cameră) 
Format video:   PAL 
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Iluminare cameră:  2 leduri albe 
Balans de alb:   automat 
Expunere:   automată 
Câmp vizual:   54° 
Profunzime a câmpului:  3 – 6 cm 
Temperatură funcţionare: 0 până la +45 °C 
Umiditate funcţionare:  15 – 85 % umiditate rel. 
Temperatură depozitare:  -10 până la +50 °C 
Umiditate depozitare:  15 – 85 % umiditate rel.  
Lungime gât de lebădă:  88 cm ±2 cm 
Ø cameră:   9,8 mm 
Raza min. de curbură:  45 mm 
Dimensiuni (l x Î x A):  90 x 205 x 131 mm 
Greutate:   cca. 430 g 
 
 

15. Accesorii compatibile  
 

Camera gât de lebădă 
Nr. art.: 12 31 21 12 31 23 12 31 42 12 31 41 

Ø cameră: 5.5 mm 5.9 mm 9.8 mm 9.8 mm 

Lungime: 1 m 1 m 1 m 3 m 

 

Prelungitor gât de lebădă 
Nr. art.: 12 31 26 12 31 30 

Lungime: 1 m 3 m 

 
Diverse 

 Acumulatori Curea transport Accesorii (magnet, cârlig, oglindă) pentru 
camera de 9,8 mm 

Nr. art.:  25 10 20 12 30 96 12 30 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr. 61/A, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg 15, D-92242 
Hirschau, Germania). 
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. 

© 2014 Voltcraft® & German Electronics SRL (ediţia în limba română) 

Toate drepturile rezervate 
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Declaraţie de conformitate 

 
 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licenţă:  Conrad Electronic SE 
Adresă:   str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania  
 
 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   ENDOSCOP PORTABIL VOLTCRAFT BS-200XW 
Cod produs:  123325 
 
 
 
respectă următoarele norme sau documente: 
EN 62471: 2008; 
 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006; 
EN 55022: 2006 + A1: 2007; 
EN 61000-3-2: 2006; 
EN 61000-3-3: 2008; 
EN 55020: 2007; 
EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003; 
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
 
 
 
Marcaj CE pe produs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hirschau, 28 iulie 2011 
Loc şi dată       Producător/Nume şi semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 


