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Назначение/Применение
Это средство видеоконтроля с помощью микрокамеры передает цветные 
изображения на ЖКД для контроля труднодоступных мест, например, пустых 
пространств, шахт, каменных кладок или в транспортных средствах.

Просим Вас полностью прочитать инструкцию по эксплуатации и 
прилагаемую брошюру „Информация о гарантии и дополнительные 
сведения“. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания.  
Все документы хранить в надежном месте.

!
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ЖК дисплей
ВКЛ./ВЫКЛ.
Подсветка 
светодиодных 
индикаторов

Вращение (180 °)
Увеличение
Порт для 
подключения 
внешнего монитора

Индикатор работы
Отделение для батареи
Головка камеры
Светодиоды
Линза

ВНИМАНИЕ: VideoScope One позволяет получать изображения с хорошей 
резкостью на расстоянии от 3 до 7 см перед головкой камеры. Объекты, 
находящиеся за пределами этого интервала, могут выглядеть нечетко.

a
b
c

ЖК дисплей
Индикатор состояния батареи
Коэффициент масштаба
Интенсивность светодиодной 
подсветки (5 уровня яркости)
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4 = 80%
5 = 100%

1x = 120%
2x = 140%

5x = 200%

4x AA
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Ввод в эксплуатацию

Функции во время передачи изображения
Выставить головку камеры на гибком рукаве и привести в нужное положение. 
При плохих условиях освещения включить подсветку светодиодных 
индикаторов. С помощью функции масштаба приблизить удаленные или 
небольшие объекты. Изображение на мониторе можно поворачивать вручную 
на 180°.
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> 7 см< 3 см

3 - 7 см

Инструкции по использованию 
•   Необходимо обязательно следить за тем, чтобы не допустить контакта  

VideoScope One с химическими веществами, электрическим током, 
подвижными или горячими предметами. Это может привести к  
повреждению устройства, а также к тяжелым травмам оператора.

• Блок ЖК-дисплея нельзя погружать в воду.
• Головка камеры не является стойкой к кислотам или огнестойкой.
•  Использование VideoScope One для проведения медицинских  

исследований / обследования людей не допускается.
•  Следует избегать сильных сотрясений и слишком больших колебаний 

температуры.
•  Прибор не предназначен для измерений вблизи опасных напряжений. 

Поэтому при проведении измерений вблизи электроустановок всегда 
следить за тем, чтобы токопроводящие части не были под напряжением. 
Обеспечить отсутствие напряжения и защиту от повторного включения  
с помощью подходящих средств.

Головка камеры / фокус 
VideoScope One позволяет получать изображения с хорошей резкостью на 
расстоянии от 3 до 7 см перед головкой камеры.

Объекты, находящиеся довольно далеко за пределами этого интервала, могут 
выглядеть нечетко.

RU
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Технические характеристики Изготовитель сохраняет за собой права  
на внесение технических изменений. 03.16

Головка камеры

Фокус камеры

Тип экрана

Разрешение камеры

Разрешение дисплея

Светодиод

Масштаб  

Длина гибкого рукава

Электропитание

Рабочая температура

Температура хранения

Вес, вкл. батарейки

ø 9 мм, водостойкая, IP 67

F3 cм - F7 cм

Цветной тонкоплёночный дисплей на 2,7“

320 x 240 пикселов

320 x 240 пикселов

5 уровня яркости

2-кратное цифровое изменение  
масштаба с шагом в 20%

1,5 м

4 батарейки AA 1,5 вольт

0°C … 45°C

-10°C … 60°C

0,51 кг

Правила и нормы ЕС и утилизация
Прибор выполняет все необходимые нормы, 
регламентирующие свободный товарооборот на 
территории ЕС.
Данное изделие представляет собой электрический 
прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов 
и утилизации в разобранном виде в соответствии с 
европейской директивой о бывших в употреблении 
электрических и электронных приборах.
Другие правила техники безопасности и дополнительные 
инструкции см. по адресу: www.laserliner.com/info

RU
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Функція/застосування
Цей відеоінспектор дає кольорові відеозображення за допомогою мікрокамери 
на РК-дисплей для перевірки місць з важким доступом, наприклад, порожнин. 
шахт, кладки чи в автомобілі.

Повністю прочитайте цю інструкцію з експлуатації та брошуру «Гарантія 
й додаткові вказівки», що додається. Дотримуйтесь настанов, що в них 
містяться. Зберігайте ці документи акуратно.!
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РК-дисплей
ON/OFF
Світлодіодне 
освітлення 

Поворот (180 °)
Зум
Гніздо для 
зовнішнього монітора

Індикатор режимів
Відсік для батареї
Голівка камери
Світлодіоди
Лінза

ВКАЗІВКА: Чіткі зображення VideoScope One надає на відстані від 3 до 7 см від 
голівки камери. Об’єкти поза цієї зони можуть бути нечіткими.

a
b
c

РК-дисплей

Стан батареї
Рівень зуму
Інтенсивність світлодіодного 
освітлення (5 ступені яскравості)



VideoScope One

07

A
A A

A

A
AA

A

1 2 3 4 ON/OFF

5

2.0x

+

1x =    180°
2x =   180°

0 = 0%
1 = 20%
2 = 40%
3 = 60%
4 = 80%
5 = 100%

1x = 120%
2x = 140%

5x = 200%

4x AA

UA

Введення в експлуатацію

Функції під час переносу зображення
Вирівняти голівку камери на гнучкому шлангу і підвести її в потрібне положення. 
За поганих умов освітлення ввімкнути світлодіодне освітлення. Скористатися 
зумом для роботи з віддаленими чи малими об’єктами. За допомогою функції 
ручного повороту зображення на моніторі буде повернуто на 180°.



08

Вказівки щодо викорристання 
•  Обов’язково забезпечити, щоб VideoScope One не контактував з хімікатами,  

струмом, рухомими чи гарячими предметами. Це може пошкодити  
прилад і привести до важких травм оператора.

• РК-блок не занурювати в воду.
• Голівка камери не є стійкою до кислот чи вогню.
•  VideoScope One не можна використовувати для медичних досліджень/ 

досліджень на людях.
• Уникати сильних струсів і екстремальних коливань температури.
•  Цей пристрій не придатний для вимірювання поблизу від небезпечної 

напруги. Тому, виконуючи вимірювання поблизу від електроустаткування, 
завжди переконуйтеся в тому, що струмопровідні частини не під напругою. 
Знеструмлення та убезпечення від повторного ввімкнення повинні бути 
гарантовані належними заходами.

Голівка камери/фокус 
Чіткі зображення VideoScope One надає на відстані від 3 до 7 см від голівки 
камери.

Об’єкти поза цієї зони можуть бути нечіткими.

UA

> 7 см< 3 см

3 - 7 см
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Технічні дані Право на технічні зміни збережене. 03.16

Голівка камери
Фокус камери
Тип екрану
Роздільність камери
Розподільча здатність 
дисплею
Світлодіод
Зум  
Довжина гнучкого шланга
Живлення
Робоча температура
Температура зберігання
Вага (з батарейками)

ø 9 мм, водостійка, IP 67
F3 см - F7 см
Кольоровий 2,7-дюймовий TFT-дисплей
320 x 240 пікселів
320 x 240 пікселів 

5 ступені яскравості
2-кратний цифровий зум кроками по 20%
1,5 м
батарейки 4 x AA 1,5 B
0°C … 45°C
-10°C … 60°C
0,51 кг

Нормативні вимоги ЄС й утилізація
Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам щодо 
вільного обігу товарів в межах ЄС.
Згідно з європейською директивою щодо електричних і 
електронних приладів, що відслужили свій термін, цей 
виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації окремо 
від інших відходів.
Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація  
на сайті: www.laserliner.com/info



SERVICE
Umarex GmbH & Co KG
– Laserliner –
Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333
laserliner@umarex.de

Umarex GmbH & Co KG 
Donnerfeld 2
59757 Arnsberg, Germany 
Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333 
www.laserliner.com
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