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Препоръки за безопасността 

Предупреждение 
• Не модифицирайте и не променяйте 
модула. • Не използвайте това устройство във взривоопасна 
среда. 

Внимани
е •  Дръжте устройството далеч от достъпа на 
деца. •  Не гледайте директно в лещите в края на тръбата за вкарване, зрението  
   Ви може да бъде сериозно 
увредено. •  Не огъвайте, извивайте или удължавайте тръбата за вкарване със 
сила. •  Силен удар по устройството може да доведе до счупване на лещите  
   (направени от стъкло) при накрайника на тръбата за 
вкарване. •  Не използвайте и не съхранявайте устройството при температури  
   по-високи от 60°С или по-ниски от -20°С. 
•  Не използвайте устройството на пряка слънчева 
светлина. •  Съхранявайте устройството в суха и добре вентилирана 
среда. •  Дръжте устройството далеч от разтвори на киселини или основи, масло,  
   нефт и не го използвайте в среда, съдържаща техните 
пари. •  Не отстранявайте SD картата памет, докато на картата се запазват  
   данни. Това може да доведе до загуба на данните или повреда на  
   картата 



Описание 

MIGS представлява компактно ръчно устройство, което позволява на потребителя да преглежда 

приложения в ограничени пространства, които нормално не биха могли да бъдат видени с невъоръжено око. 

MIGS се доставя със здрава чанта за носене и се състои от модул за показване, тръба за вмъкване, главен 

адаптер и адаптер за страничен изглед. Модулът за показване, с 3,5-инчов широкоъгълен TFT LCD екран, 

разполага с възможност за преглеждане, съхраняване и разглеждане на изображения и видео изображения. 

Изображенията могат също така да се показват направо на телевизор или да се съхраняват и прехвърлят на 

персонален компютър за по-късно преглеждане. Модулът за показване се захранва от литиево-полимерни 

батерии и има включено многоволтово зарядно устройство. Еднометровата тръба за вкарване има накрайник 

от само 5,5 мм и е оборудвана с мощно променливо светодиодно осветление. Налични са други дължини, 

вижте раздел 8 „ Резервни части и аксесоари“. 

 

 

A. Бутон за ЗАХРАНВАНЕ 
B. Бутон за СНИМКА 
C. Бутон за ЗАПИС 
D. Бутон за НАГОРЕ  
E. Бутон за НАДОЛУ 
F. Бутон OK 
G. Изход 

H. Регулиране на интензитета на 
светодиода 

I. Слот за SD карта 
J. Жак за ТВ изход K.    Жак за 

USB 
L. Жак за ВХОДЯЩ ПРАВ ТОК 

M. Модул за показване 

N. Тръба за вкарване 

 

MIGS се доставя със следните аксесоари: 

• USB кабел: позволява свързването на персонален компютър за удобно прехвърляне на   файлове и 

поддръжка. 

• Видео кабел: свързва модула за показване към телевизор. 

• Адаптер за захранване: за зареждане на батериите на модула за показване. 

• 1GB SD карта: за съхраняване на снимки и видео клипове. Вижте „Подготовка за употреба“   (раздел 2) за 

указания относно поставянето на картата. 

• MIGS-M1: 90°адаптер за страничен изглед. 

Подготовка за употреба 

При първоначалното използване е важно SD картата да бъде 

Фиг. 1 



поставена както е показано на Фиг. 1. 

Cвържете тръбата за вкарване към модула за показване както 

е показано на фигурата и затегнете блокиращия 

накрайник: Фиг. 2 

Натиснете бутона за ЗАХРАНВАНЕ в продължение 

на 3-5 секунди, за да включите модула за показване. За кратко 

се показва стартовия екран, последван от екрана за 

състояние за пет секунди. Фиг. 3 

Фиг. 3 

Екранът за състояние показва капацитета на SD картата и батериите. 

Ако MIGS е бил съхраняван продължително време, дисплеят може да не се включи. Най-вероятната 

причина е, че батериите са се разредили напълно. Използвайте адаптера за захранване, за да 

презаредите батериите. 

Направо на екрана може да се види картина „на живо“. Това е в режим на камера. 

Силно се препоръчва да настроите MIGS правилно преди първата употреба.  

Индексирането на запазените снимки и видео клипове се базира единствено на дата и час. Другите 

параметри, ако се настроят преди първата употреба, могат да улеснят употребата на MIGS в бъдеще. 

Натиснете бутона за ЗАХРАНВАНЕ за 3-5 секунди, за да изключите модула за показване. 

Включеният адаптер за страничен изглед е идеален за преглед на стените на тръбите. За да поставите 

адаптера за страничен изглед, развийте хромирания накрайник на тръбата за вкарване и го подменете с 

адаптера за страничен изглед. 

Настройване на менюто 

● Включете модула. Уверете се, че е активен режимът на камера (т.е. може да се види     картина „на живо“) 

● Натиснете бутона OK за достъп до елементите на менюто. Натиснете бутона за  

    НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да изберете елемент от менюто. Натиснете OK, за да потвърдите. Показаните 

опции са както следва: 

Фиг. 2 



- Delete all (Изтриване на всички) 

- Video output (Видео изход) 

- Date / time setup (Настройване на дата/час) 

- Language (Език) 

- Video format (Видео формат) 

- Auto power off (Автоматично изключване на захранване) 

Delete All (Изтриване на всички) 

Внимавайте, когато избирате тази опция, тъй като всичко от SD картата ще бъде изтрито! Преминете към 

DELETE ALL (ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ) в менюто, натиснете бутона OK. Изберете YES (ДА) или NO (НЕ) като 

използвате бутоните за НАГОРЕ или НАДОЛУ. Потвърдете с бутона OK. 

Video Output (Видео изход) 

Тази функция позволява снимките „на живо“ или записаните снимки и видео клипове да бъдат показване 

на телевизионен екран или проектор. Първо се уверете, че видео форматът е настроен правилно в 

съответствие с използваната телевизионна система 

(PAL или NTSC). (Вижте раздела „Настройване на менюто“.) 

Свържете видео кабела на ендоскопа към жака за ТВ изход на модула за показване.  

Уверете се, че другият край на видео кабела е добре свързан към телевизора или проектора. Натиснете 

бутона OK, за да изберете опции от менюто, изберете Video Output (Видео изход) и натиснете бутона OK. 

Екранът на ендоскопа ще стане черен и дисплеят ще бъде показан на телевизора. Можете да прехвърлите 

екрана обратно към модула за показване като изберете същата функция. 

Забележка: Функцията автоматично ще отчете дали видео кабелът вече е поставен в жака за ТВ ИЗХОД. 

Ако видео кабелът не е поставен, изображението на екрана ще се върне към модула за показване. 

Date/Time Set up (Настройване на дата/час) 

Натиснете бутона за НАГОРЕ и бутона за НАДОЛУ, за да изберете година/месец/ден или час/минута/секунда. 

Натиснете бутона за ЗАПИСВАНЕ, за да увеличите стойността, а бутона за СНИМКА – за да я намалите. 

Датата и часът могат да бъдат показвани в режим за преглед на изображения. Използвайте бутона за 

СНИМКА или този за ЗАПИСВАНЕ, за да превключвате между ВКЛЮЧВАНЕ и ИЗКЛЮЧВАНЕ на дисплея. 

 

Потвърдете избора и излезте от менюто като натиснете ОК. 

Натиснете бутона за ЗАХРАНВАНЕ за 3-5 секунди, за да изключите модула за показване. 

Language (Език) 

Преминете към Language (Език) в менюто, натиснете бутона OK. Изберете желания език като използвате 

бутоните за НАГОРЕ и НАДОЛУ и потвърдете с бутона ОК. 



 

Video Format (Видео формат) 

Преминете към Video Format (Видео формат) в менюто, натиснете бутона OK. Изберете желания видео 

формат (NTSC или PAL) като използвате бутоните за НАГОРЕ и НАДОЛУ. Потвърдете с бутона OK. 

Auto Power Off (Автоматично изключване на 

захранване) 

Преминете към Auto Power Off (Автоматично изключване на захранване) в менюто, натиснете бутона OK. 

Изберете желаното време за автоматично изключване на захранването  

(5, 10, 15, 30 минути Disable (Деактивиране)) като използвате бутоните за НАГОРЕ и НАДОЛУ. Потвърдете с 

бутона OK. 

 

Digital Zoom (Цифрово увеличение) 

Картината в режима на преглед може да бъде увеличена от потребителя според желанието. Коефициентът на 

увеличение е двукратен. Натиснете бутоните за НАГОРЕ и НАДОЛУ, за  

да изберете коефициент от 1,0 до 2,0 разпределени с разлика от по 0,1 

Функции за момента снимка и запис 

Моментна снимка 

В режим на преглед натиснете бутона за СНИМКА, за да направите снимка. 

Снимката се съхранява на SD картата в jpg формат с име на файла с последователен номер. Например 

IMG00001.JPG. 

Запис 

В режим на преглед натиснете бутона за ЗАПИС, за да заснемете видео. Видео иконата се показва в горния 

десен ъгъл. 

За да спрете записа, натиснете отново бутона за ЗАПИС. Видео иконата изчезва. Дисплеят се връща в режим 

на преглед. 

Видеото автоматично се съхранява на SD картата в asf формат с име на файла с последователен номер. 

Например IMG00002.ASF. 

Режим на сърфиране 

В режим на преглед натиснете клавиша за НАГОРЕ или НАДОЛУ, ще се покаже последната снимка или 

видео. 

Натиснете клавишите НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да преминете към снимката или видеото за разглеждане. 



 

За да възпроизведете видеото, натиснете REC бутона за снимка. Натиснете REC бутона за снимка, за да 

спрете на пауза. 

За да се върнете към режим на Видеокамера, натиснете бутона ESC 

За да изтриете запазена снимка, натиснете бутона ОК, докато тя е показана. За да изтриете запазено видео, 

се уверете, че видеото не е в режим на възпроизвеждане, натиснете бутона ОК. Ще се покаже меню за 

изтриване. 

Превключвайте между опциите Yes (Да) и No (Не) като използвате бутоните за НАГОРЕ и НАДОЛУ. 

Натиснете бутона ОК, за да потвърдите. 

Прехвърляне на снимки и видео клипове на персонален компютър 

Компютърът трябва да работи с MS WindowsTM 2000 или по-нова версия.  

Включете MIGS. Свържете USB кабела към модула на ендоскопа и компютъра. Потърсете устройството 

с файловете на SD картата, то трябва да изглежда подобно на следната фигура: 

 

След това файловете могат да бъдат прехвърлени или разглеждани на персоналния компютър. По 

принцип на персонален компютър с MS WindowsTM 2000 или по-нова версия с WindowsTM Media player, не 

е необходим специален софтуер за показване на JPG и ASF файлове. 

Отстраняване на неизправности 

Няма изображение на дисплея след включване на захранването: 

Батерията е изтощена. Свържете модула за показване към доставения адаптер за захранване и 

презаредете батериите. Видео ендоскопът може да се използва, когато е свързан към захранването. 

Няма думи, а само думи на LCD монитора след включване на захранването: 

Проверете дали тръбата за вкарване е свързана правилно към модула за показване. 

Невъзможно правене на снимки или записване на видео: 

SD картата не е налична, поставена е погрешно, пълна е или е дефектна. Проверете дали SD картата е 

налична, проверете поставянето на SD картата, проверете капацитета на SD картата, проверете дали SD 

картата не е дефектна (проверете дали SD картата работи в други устройства). 

Изключване: 

Когато всички функции спрат или откажат, вкарайте изолирана игла в дупката на гърба на главния модул. 

Системата ще се рестартира автоматично. 

IMG00001.JPG 

IMG00009.ASF 100 DSCIM DCIM 



 
 

8. Технически данни 

Тръба за вкарване и светлинен източник 

Сензор за изображения CMOS сензор за изображения 

Резолюция (диначина/статична) 320 (H) X 240 (V) 

Размер накрайник (тръба за 
вкарване) Диаметър 

5.5 mm 

Дължина на тръбата 1 M 

Зрително поле (FOV) 54 º 

Дълбочина на полето (DOF) 1.5 cm - 5 cm 

Светлинен източник 4 регулируеми бели светодиода 

Работна температура на сондата -20 до 60 °C 

Защита от навлизане на чужди 
предмети 

IP57 

Модул за показване 

Захранване DC 5V 

Дисплей 3,5-инчов TFT LCD монитор 
320*240 пиксела 

Интерфейс Mini USB 1.1 / AV изход 

Батерия (не се обслужва от 
потребителя) 

Акумулаторна литиево-полимерна 
батерия (3,7V) 

Захранващ адаптер 100-240V АС вход/5V DC изход 

Изходен видео формат NTSC и PAL 

Записващ носител SD карта (осигурена памет 1 GB / 
може да се използва до 2 GB) 

Формат на компресиране MPEG4 

Формат на съхранение на снимки JPEG (640 X 480) 

Формат на записване на видео ASF (320 x 240) 

Температурен обхват за работа и 
съхранение/зареждане на 
батерията 

-20 °C до 60 °C /0 до 40 °C 

Функции Моментна снимка, видео запис, 
разглеждане на снимки и видео на 
LCD екрана, ТВ изход, 
прехвърляне на снимки и видео от 
SD картата на компютър 

 

  



9. Резервни части и аксесоари (незадължителни) 
（1） 90° тръба за камера за страничен 

изглед 

（2） Гъвкава тръба 

（3） 70° огледален адаптер  

（4） 90° огледален адаптер  

（5） 110° огледален адаптер 

（6） Магнит   

（7） Водещо топче  

（8） Тръба 1 

метър 

（9） Тръба 2 

метра 

（10） Тръба 3 

метра 

（11） Тръба 5 

метра 

（12） Тръба 10 

метра 

（13） Тръба 20 

метра 

（14） Тръба 30 

метра 

 

За повече информация, моля, свържете се с вашия търговски представител 
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