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ENDOSCOP PORTABIL BS-250XWSD 
CU DISPLAY DETAŞABIL 

Cod produs 123326 
Versiune 12/11 

 
 

RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 

 

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 brandului Voltcraft®, 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 utilizatorilor profesionişti. 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 numele de companii şi produse sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile sunt rezervate.  
 

2. DOMENII DE UTILIZARE 
 

Acest endoscop este un instrument optic de detectare a defecţiunilor şi de inspecţie a sistemelor şi instalaţiilor care nu se află 
sub tensiune. Imaginile preluate de cameră se afişează pe monitorul TFT încorporat, iar luminozitatea capului camerei este 
reglabilă. Endoscopul dispune de o ieşire video PAL/NTSC. Fotografiile şi filmele pot fi stocate pe un card microSD (disponibil 
opţional) şi transferate spre un PC. Camera „gât de lebădă” este rezistentă la apă şi se pretează la utilizarea în lichide apoase (nu 
acide sau alcaline). Aparatul de bază nu trebuie expus la umiditate sau cufundat în apă. Alimentarea se face cu 4 baterii AA (nu 
sunt incluse). Se interzice utilizarea în zone cu risc de explozie, precum şi utilizarea pe persoane sau animale. 
 

Din motive de siguranţă şi licenţă (CE) transformarea şi/sau modificarea neautorizată a produsului sunt interzise. Utilizarea în 
alte scopuri decât cele descrise mai sus este interzisă şi poate duce la deteriorarea produsului şi în plus implică riscuri 
suplimentare precum scurtcircuit, incendiu, electrocutare, etc. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi păstraţi-le pentru a le 
consulta ulterior. 
 

 
Respectaţi în întregime instrucţiunile de siguranţă din acest manual de utilizare. 

 

3. CONŢINUT COLET 
 

 Endoscop 

 Cablu USB 

 Cablu video 

 Cablu monitor 

 Cutie transport 

 3 accesorii (magnet, cârlig, oglindă), brăţară pentru monitor 
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4. SEMNIFICAŢIA SIMBOLURILOR 
 

 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică instrucţiuni importante care trebuie respectate întocmai. 

 Acest simbol indică informaţii importante şi sfaturi pentru manevrare. 

 

5. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ 
 

 

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele materiale sau umane cauzate de utilizarea necorespunzătoare 
a produsului sau de nerespectarea acestor instrucţiuni de utilizare. În astfel de cazuri se pierde dreptul la 
garanţie! 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică informaţii importante în instrucţiunile de utilizare. Citiţi cu 
atenţie instrucţiunile de utilizare, în caz contrar există risc de pericol. 
 

Stimate client, următoarele instrucţiuni de siguranţă sunt destinate atât protejării sănătăţii dvs. cât şi protejării aparatului. Vă 
rugăm citiţi cu atenţie următoarele informaţii: 
 

Persoane / Produs 
 Acest aparat este un instrument de precizie. Nu îl lăsaţi să cadă şi nu îl supuneţi la şocuri. 

 Aparatul de bază nu este rezistent la apă şi prin urmare nu poate fi utilizat sub apă. 

 Utilizaţi endoscopul pentru a inspecta numai echipamente care nu se află sub tensiune. Capul camerei este confecţionat din 
metal şi poate provoca scurtcircuite. 

 Din motive de siguranţă debranşaţi de la curent toate componentele echipamentului înainte de fiecare inspecţie. 

 În caz de neutilizare păstraţi întotdeauna endoscopul şi accesoriile sale în cutia de depozitare. 

 Suprafeţele sensibile (mobila lustruită etc.) pot prezenta reacţii chimice la contactul cu carcasa. 

 Evitaţi stresul mecanic sau vibraţiile puternice. 

 Acest aparat nu este o jucărie şi nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. 

 Nu lăsaţi ambalajele nesupravegheate. Acestea pot deveni jucării periculoase în mâinile copiilor. 

 În spaţiile sau instituţiile industriale se va ţine cont de regulamentul privind prevenirea accidentelor în comerţ, reglementat 
de asociaţiile privind sisteme electrice şi materiale de exploatare. 

 Dacă aveţi motive să consideraţi că funcţionarea în condiţii de siguranţă nu mai este posibilă, deconectaţi dispozitivul şi 
asiguraţi-vă că nu poate fi pus în funcţiune accidental. Se consideră că utilizarea în condiţii de siguranţă nu mai este posibilă 
dacă: 
- aparatul prezintă stricăciuni vizibile 
- aparatul nu mai funcţionează şi 
- a fost depozitat pentru o perioadă mai lungă de timp în condiţii nefavorabile sau 
- a fost expus la şocuri puternice în timpul transportului. 

 Nu puneţi niciodată aparatul în funcţiune imediat ce a fost transportat dintr-o încăpere rece într-una caldă. Condensul care 
se formează în condiţii nefavorabile poate să distrugă aparatul. Permiteţi-i să ajungă la temperatura camerei înainte de a îl 
pune în funcţiune. 

 Ţineţi cont de asemenea de instrucţiunile de siguranţă suplimentare din fiecare capitol al acestor instrucţiuni de utilizare, 
precum şi de instrucţiunile de utilizare ale aparatelor conectate. 

 

Baterii / acumulatori 
 Respectaţi polaritatea corectă atunci când instalaţi bateriile/acumulatorii. 

 Dacă aparatul nu urmează să fie utilizat o perioadă mai lungă de timp, scoateţi bateriile/acumulatorii pentru a preveni 
scurgerile. Bateriile/acumulatorii defecte sau care curg pot cauza arsuri severe dacă intră în contact cu pielea. Aşadar, 
purtaţi mănuşi de protecţie corespunzătoare atunci când manipulaţi baterii/acumulatori deteriorate . 

 Nu lăsaţi bateriile/acumulatorii la îndemâna copiilor. Nu lăsaţi bateriile/acumulatorii nesupravegheate deoarece există riscul 
să fie înghiţite de copii sau animale de companie.  

 Înlocuiţi toate bateriile/acumulatorii în acelaşi timp. Amestecarea bateriilor noi cu cele vechi în aparat poate cauza scurgeri 
ale bateriilor/acumulatoarelor şi deteriorarea aparatului. 

 Nu demontaţi bateriile/acumulatorii, nu le scurtcircuitaţi şi nu le aruncaţi în foc. Nu reîncărcaţi niciodată bateriile 
nereîncărcabile. Risc de explozie! 

 

Diverse 
 Nu utilizaţi aparatul în scopuri medicale sau publice. 

 Lucrările de reparaţii trebuie efectuate numai de către un specialist/atelier specializat. 

 Dacă aveţi întrebări cu privire la modul de utilizare a produsului, ale căror răspunsuri nu se găsesc în aceste instrucţiuni de 
utilizare, contactaţi un specialist. 
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6. ELEMENTE DE COMANDĂ 
 

 
 
 
 
 
 
1. Gât de lebădă 

2. Led baterii 

3. Led alimentare 

4. Monitor 

5. Compartiment baterii 

6. Port microUSB 

7. Buton MENIU 

8. Buton  

9. Buton declanşare 

10. Buton  

11. Buton pornit/oprit 

12. Port miniUSB 

13. Port microSD 

14. Ieşire video 

 
 
 
 

 

7. INSTALAREA / ÎNLOCUIREA BATERIILOR 
 

1. Slăbiţi şurubul cu o şurubelniţă în cruce şi înlăturaţi capacul compartimentului bateriilor. 
2. Scoateţi suportul pentru baterii din compartimentul bateriilor. 
3. Introduceţi patru baterii AA în suportul pentru baterii respectând marcajele de polaritate din interiorul suportului pentru 

baterii. 
4. Introduceţi suportul pentru baterii înapoi în compartimentul bateriilor respectând marcajele de polaritate din partea de sus 

suportului pentru baterii şi din interiorul compartimentul bateriilor. 
5. Închideţi la loc compartimentul bateriilor. 

 Înlocuiţi bateriile atunci când ledul pentru baterii este aprins. 

 

8. CONECTAREA CAMEREI 
 

1. Conectaţi fişa camerei „gât de lebădă” la mufa aparatului de bază. Protuberanţa (limba) de metal a fişei camerei trebuie să 
fie îndreptată înspre adâncitura din partea din faţă a mufei. 

2. Glisaţi soclul filetat în sus înspre cameră şi înşurubaţi-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a fixa camera. 
3. Pentru a deconecta camera de la unitatea de bază urmaţi aceiaşi paşi în ordine inversă. 
 

9. INTRODUCEREA CARDULUI microSD 
 

Pentru a vă folosi de funcţia foto/video trebuie mai întâi să introduceţi un card microSD (nu este inclus în colet). Pentru aceasta 
procedaţi după cum urmează: 
1. Deschideţi capacul din dreapta display-ului. 
2. Introduceţi un card microSD în slotul microSD. Contactele cardului trebuie să fie îndreptate înspre display. Cardul trebuie să 

se fixeze în poziţie cu clic. 
3. Închideţi capacul la loc. 
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10. FUNCŢII DE BAZĂ 
 

            

Cufundaţi numai capul şi gâtul camerei în lichide care nu se află sub tensiune! La cufundarea gâtului camerei 
nu trebuie depăşit marcajul „MAX Water Level” (nivelul MAX al apei). 
Utilizaţi endoscopul numai pentru a inspecta echipamente care nu se află sub tensiune. Capul camerei este 
confecţionat din metal şi poate cauza scurtcircuite. Din motive de siguranţă debranşaţi de la curent toate 
componentele echipamentului înainte de fiecare inspecţie. 
Evitaţi expunerea la stres mecanic şi vibraţii puternice. Aveţi grijă ca raza minimă de curbură să nu fie mai 
mică de 45 mm. 

 
1. Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a porni aparatul. Ledul de alimentare se va aprinde, iar imaginile preluate de cameră 

vor apărea pe monitor. 
2. În capul camerei sunt încorporate două leduri. 

- Apăsaţi butonul  pentru a creşte luminozitatea ledurilor. 

- Apăsaţi butonul   pentru a reduce luminozitatea ledurilor sau pentru a întrerupe iluminarea complet. 

 Reglaţi iluminarea aşa încât imaginea afişată să nu fie nici supraexpusă, nici subexpusă. 

3. Pentru a roti imaginea la 180
o
 apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul  timp de aprox. două secunde. 

 

 Accesoriile 
1. Dacă este nevoie, instalaţi unul din cele trei accesorii (magnet, cârlig, oglindă) în mica adâncitură de sub capul camerei. 
2. Înainte de utilizare asiguraţi-vă că inelul de fixare al accesoriului este blocat. 
 
Inel pentru atârnare 
Deasupra monitorului este instalat un inel pentru atârnare. La nevoie, puteţi fixa la acesta o curea (nu este inclusă) pentru a 
facilita utilizarea cu mâini libere.  
 
 

11. SETĂRI 
 

În meniu, următoarele butoane au următoarele funcţii: 

Buton Funcţii 

MENU 

 Apelare meniu 

 Navigare din submeniu înapoi în meniul principal 

 Părăsirea meniului principal 

 
 Deplasarea cursorului în jos 

 Reducerea valorii 

 
 Deplasarea cursorului în sus 

 Creşterea valorii 

Buton declanşare Confirmarea selecţiei 

 

Format ieşire video 
1. Apăsaţi butonul MENU pentru a apela meniul. 

2. Selectaţi din meniu „Setting” cu ajutorul butonului  sau  şi apăsaţi butonul declanşare pentru a confirma. 
3. Selectaţi din meniu „TV Output”  şi confirmaţi selecţia. 
4. Selectaţi formatul dorit (NTSC sau PAL) şi confirmaţi selecţia. 
5. Pentru a părăsi meniul apăsaţi butonul MENU. 
 

Cadre pe secundă  
1. Apăsaţi butonul MENU pentru a apela meniul. 

2. Selectaţi din meniu „Setting” cu ajutorul butonului  sau  şi apăsaţi butonul declanşare pentru a confirma. 
3. Selectaţi din meniu „Frame Rate” şi confirmaţi selecţia. 
4. Selectaţi rata dorită (20 fps /25 fps / 30 fps) şi confirmaţi selecţia. 
5. Pentru a părăsi meniul apăsaţi butonul MENU. 
 

Formatarea cardului microSD 
1. Apăsaţi butonul MENU pentru a apela meniul. 

2. Selectaţi din meniu „Setting” cu ajutorul butonului  sau  şi apăsaţi butonul declanşare pentru a confirma. 
3. Selectaţi din meniu „Format” şi confirmaţi selecţia. 
4. Selectaţi „YES” şi confirmaţi selecţia. Cardul microSD este acum în curs de formatare. 
5. Pentru a anula procesul selectaţi „NO”. 
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Setarea limbii 
1. Apăsaţi butonul MENU pentru a apela meniul. 

2. Selectaţi din meniu „Setting” cu ajutorul butonului  sau  şi apăsaţi butonul declanşare pentru a confirma. 
3. Selectaţi articolul de meniu „Language” şi confirmaţi selecţia. 
4. Selectaţi limba dorită şi confirmaţi selecţia. 
5. Pentru a părăsi meniul apăsaţi butonul MENU. 
 

Setarea datei şi orei 
1. Apăsaţi butonul MENU pentru a apela meniul. 

2. Selectaţi din meniu „Setting” cu ajutorul butonului  sau  şi apăsaţi butonul declanşare pentru a confirma. 
3. Selectaţi din meniu „Time/Date” şi confirmaţi selecţia. Ziua începe să clipească. 

4. Setaţi ziua cu ajutorul butonului  sau  şi confirmaţi selecţia. Luna începe să clipească. 
5. Procedaţi la fel pentru a seta luna, anul, ora, minutele şi secundele. 
 
12. FUNCŢIA FOTO/VIDEO 
Foto 
1. Apăsaţi butonul MENU pentru a apela meniul. 

2. Selectaţi din meniu „Camera” cu ajutorul butonului  sau  şi apăsaţi butonul declanşare pentru a confirma. În partea de 
stânga sus a display-ului apare simbolul „cameră foto”. 

3. Acum apăsaţi butonul declanşare pentru a face o fotografie. 
 
Video 
1. Apăsaţi butonul MENU pentru a apela meniul. 

2. Selectaţi din meniu „DVR” cu ajutorul butonului  sau  şi apăsaţi butonul declanşare pentru a confirma. În partea din 
stânga sus a display-ului apare simbolul „cameră video”. 

3. Acum apăsaţi butonul declanşare pentru a înregistra un film video. 
4. Pentru a încheia înregistrarea video apăsaţi din nou butonul declanşare. 
 
Redarea 
1. Apăsaţi butonul MENU pentru a apela meniul. 

2. Selectaţi din meniu „Playback” cu ajutorul butonului  sau  şi apăsaţi butonul declanşare pentru a confirma.  
3. Ultima fotografie/filmare video înregistrată apare pe display. 

4. Selectaţi fotografia/filmarea video dorită cu ajutorul butonului  sau . 

 
Redarea video porneşte automat. Dacă doriţi să întrerupeţi filmul, apăsaţi butonul declanşare în timpul 
redării. Pentru a continua redarea video apăsaţi din nou butonul declanşare. 

 

13. DISPLAY-UL DETAŞABIL 
 

Dacă este nevoie, puteţi demonta display-ul de pe endoscop. În acest caz, imaginile preluate de cameră vor fi transmise la 
display prin intermediul cablului monitorului. Pentru aceasta procedaţi după cum urmează: 
1. Glisaţi display-ul în sus, înspre „gâtul de lebădă” şi detaşaţi display-ul. 
2. Conectaţi fişa microUSB a cablului monitorului la slotul corespunzător din stânga display-ului. 
3. Conectaţi fişa miniUSB a cablului monitorului la slotul corespunzător de pe endoscop. Slotul se găseşte în locul în care era 

ataşat înainte displayul. 
4. Acum porniţi endoscopul. Imaginile preluate de cameră apar pe display. 
 

14. BRĂŢARA PENTRU MONITOR 
 

1. Desfăşuraţi brăţara, aşezaţi-o pe mână şi fixaţi-o. 
2. Fixaţi display-ul demontabil pe placa metalică. Respectaţi orientarea corectă, protuberanţa metalică a display-ului trebuie să 

intre în orificiul de pe placă. Glisaţi display-ul în jos pentru a îl bloca pe brăţară. 
 

15. CONECTAREA LA UN PC 
 

1. Deschideţi capacul din dreapta monitorului. 
2. Conectaţi fişa miniUSB la slotul corespunzător şi conectaţi fişa USB-A la o interfaţă USB liberă a calculatorului dvs. 
3. Acum endoscopul funcţionează ca cititor de carduri, ceea ce vă permite să stocaţi date pe cardul microSD şi să le citiţi pe PC. 
4. Deconectaţi conexiunea mai întâi prin intermediul sistemului de operare şi abia apoi deconectaţi cablul USB fizic. 

 
Display-ul poate fi conectat la un PC şi dacă este demontat de pe endoscop. Însă nu conectaţi unitatea de 
bază a endoscopului la un PC dacă în prealabil aţi demontat display-ul de pe endoscop. 

 

16. CONECTAREA LA UN TELEVIZOR 
 

1. Mai întâi setaţi formatul ieşirii video (vedeţi capitolul „Setări”). 
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2. Deschideţi capacul din dreapta monitorului. 
3. Conectaţi fişa cablului video la slotul corespunzător de pe endoscop şi conectaţi fişa RCA la intrarea video a televizorului. 
4. Acest lucru va face ca imaginea display-ului să dispară şi imaginile preluate de cameră să apară pe ecranul televizorului. 

 

17. ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA 
 

 În afară de o curăţare ocazională, aparatul nu necesită lucrări de întreţinere. Curăţaţi numai cu o cârpă moale, antistatică şi 
fără scame.  

 Nu utilizaţi substanţe de curăţat abrazive sau chimice. 

 După fiecare utilizare într-un lichid clătiţi camera „gât de lebădă” suib jet de apă curată şi uscaţi-o înainte de a o reaşeza în 
cutie. 

 Pentru a curăţa obiectivul camerei utilizaţi o perie mică sau un beţişor de urechi. 
 

18. ELIMINAREA 
 

Produs 

 

Aparatele electrice reprezintă deşeuri reciclabile şi nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer. 
Odată ce aparatul şi-a încheiat perioada de funcţionare evacuaţi‐l conform reglementărilor în vigoare. 
Scoateţi baterile/acumulatorii din aparat şi eliminaţi-le separat de produs. 

 

Baterii/acumulatori 
Ca utilizator final, sunteţi obligat prin lege (Legea privind evacuarea bateriilor) să returnaţi bateriile/acumulatorii uzate. Se 
interzice evacuarea bateriilor uzate împreună cu deşeurile menajere. 

 

Bateriile/bateriile reîncărcabile care conţin substanţe periculoase sunt marcate prin acest simbol care indică 
faptul că aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzisă. Simbolurile 
chimice pentru respectivele metale grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb (marcajele apar pe 
baterii/acumulatori de ex. dedesubtul simbolului pubelei afişat în stânga). 
Puteţi returna bateriile/acumulatorii uzate, gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dvs. sau în 
magazinele care comercializează baterii/acumulatori. 

Vă respectaţi astfel obligaţiile legale şi contribuiţi la protejarea mediului înconjurător. 
 

19. DATE TEHNICE 
 

Tensiune de funcţionare: 4 baterii AA de 1,5 V (nu sunt incluse) 

Consum de curent: max. 500 mA 

Display: TFT 8,9 cm (3,5”)  

Rezoluţie: 320 x 240 pixeli (monitor), 640 x 480 pixeli (cameră) 

Format video: PAL, NTSC 

Iluminare cameră: 2 leduri albe 

Balans de alb: automat 

Expunere: automată 

Câmp vizual: 54
o
 

Profunzimea câmpului: 3 – 6 cm 

Temperatură de funcţionare: 0 până la +45
o
C 

Umiditate de funcţionare: 15 – 85% UR 

Temperatură de depozitare: -10 până la +50
o
C 

Umiditate de depozitare: 15 – 85% UR 

Lungime „gât de lebădă”: 88 cm ±2 cm 

Ø cameră: 9,8 mm 

Rază minimă de curbură: 45 mm 

Dimensiuni (L x Î x A): 90 x 205 x 131 mm 

Masă: aprox. 430 g 

 

20. ACCESORII  RECOMANDATE 
 

Camere „gât de lebădă” 

Cod produs: 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 
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Extensii pentru „gât de lebădă” 

Cod produs: 12 31 26 12 31 30 

Lungime: 1 m 3 m 

 
Diverse 

 
Acumulatoare Curea de transport 

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

Cod produs: 25 10 20 12 30 96 12 30 97 

 

 
Pentru mai multe accesorii accesaţi germanelectronics.ro 

 
 
 
 

 
 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 
 

Producătorul:                      Conrad Electronic SE 
Titularul licenţei:                Conrad Electronic SE 
Adresa:                               Str. Klaus-Conrad 1, D-92240 Hirschau 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tipul echipamentului:       ENDOSCOP PORTABIL VOLTCRAFT BS-250XWSD CU DISPLAY DETAŞABIL 
 
Cod produs:                       123326 
 

este în conformitate cu următoarea/le normă/e şi documente: 
EN 62471:2008; 

 
Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55022: 2006 +A1: 2007; 

EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009; 
EN 6100-3-3: 2008; 

EN 55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; 
 

Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
Marcaj CE pe produs: 

 
 
 

 
 
 

Hirschau, 9 august 2011 
Locul şi data emiterii   Numele şi semnătura producătorului/reprezentantului 

autorizat 
 
 

 

 
 
 
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Voltcraft® (Lindenweg, 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. 

© 2012 by Voltcraft® & German Electronics SRL (ediţia în limba română)           

 Toate drepturile rezervate 


