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Bezpečnostní doporučení 

Výstrahy 
• Neupravujte ani se nepokoušejte demontovat 
jednotku. • Nepoužívejte jednotku ve výbušné 
atmosféře. 

Upozornění 
• Udržujte zařízení mimo dosah 
dětí. • Nedívejte se přímo do čočky objektivu na konci sondy, mohlo by dojít k  
  závažnému poškození 
zraku. • Sondu násilně neohýbejte, nepokoušejte se ji zkroutit ani 
prodloužit. • Vystavení jednotky silnému nárazu může vést k rozbití (skleněné) čočky  
  objektivu ve špičce 
sondy. • Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v prostředí s teplotou vyšší než 60 °C  
  nebo nižší než -20 °C. 
• Nepoužívejte zařízení na přímém 
slunci. • Zařízení skladujte na suchém, dobře větraném 
místě. • Udržujte zařízení mimo dosah kyselých nebo alkalických roztoků, olejů nebo  
  benzínu a nepoužívejte jej v atmosféře obsahující výpary těchto 
látek. • Nevytahujte paměťovou SD kartu, pokud probíhá ukládání dat. Takové  
  jednání by mohlo vest ke ztrátě dat nebo poškození 
karty. 



1. Popis 

MIGS je kompaktní ruční zařízení, které umožňuje uživateli nahlížení do nepřístupných prostor, kam není normálně 

vidět pouhým okem. 

Jednotka MIGS se dodává v masivním přepravním kufříku a zahrnuje zobrazovací jednotku, sondu, síťový adaptér a 

adaptér pro pohled do stran. Zobrazovací jednotka se širokoúhlým 3,5” LCD displejem s tekutými krystaly navržen 

pro prohlížení, ukládání a přezkoumávání fotografií a videosnímků. 

Snímky lze zobrazovat přímo na TV obrazovce, nebo je uložit a přenést do PC pro pozdější prohlížení. Zobrazovací 

jednotka je napájena prostřednictvím dobíjecího lithium polymerového akumulátoru. Součástí dodávky je i 

multinapěťová nabíječka. Sonda o délce 1 metr (3,3 stop) je zakončena špičkou o rozměru 5,5 mm (0,22 palců) a 

výkonným nastavitelným LED osvětlením. Lze dodat i jiné délky – viz kapitola 8. Náhradní díly a příslušenství. 

 

A. Hlavní vypínač 

B. Tlačítko FOTO 

C. Tlačítko ZÁZNAM 

D. Šipka nahoru 

E. Šipka dolů 

F. Tlačítko OK 

G. Zpět 

H. Nastavení 

intenzity LED 

I. SD slot 

J. Konektor TV 

výstupu K.    USB 

konektor 

L. Konektor DC 

vstupu 

M. Zobrazovací 

jednotka 

N. Sonda 

 

Zařízení MIGS je dodáváno s následujícím příslušenstvím: 

• USB kabel: Umožňuje připojení zařízení k PC pro účely pohodlného přenosu souboru a údržby. 

• Video kabel: Propojuje zobrazovací jednotku s TV. 

• Napájecí adaptér umožňuje dobíjení vnitřních baterií jednotky. 

• SD karta 1 GB: Pro ukládání fotografií a videí. Směr vkládání karty je 

popsán v kapitole   Příprava na použití (kapitola 2). 

• MIGS-M1: 90°adaptér pro pohled do stran. 

2. Příprava na použití 

Obr.1 



Při prvním použití je důležité, aby byla způsobem znázorněným na 

obr.1 vložena SD karta. 

Připojte sondu ke zobrazovací jednotce, jak je znázorněno na 

obrázku, a upevněte pojistnou objímku: Obr.2 

Stisknutím hlavního vypínače na 3-5 sekund zapněte zobrazovací 

jednotku. 

Krátce se zobrazí startovací obrazovka a pak se na 5 sekund 

objeví stavová obrazovka.  

Obr.3 

Obr.3 

Stavová obrazovka obsahuje informace o kapacitě SD karty a vnitřní baterie. 

Pokud bylo zařízení MIGS delší dobu skladováno, může se stát, že se displej nezapne. Nejpravděpodobnější 

příčinou je pak úplné vybití vnitřních baterií. Nabijte baterie pomocí napájecího adaptéru. 

Na obrazovce lze prohlížet „živý“ obraz. Jde o režim kamery. 

Je důrazně doporučeno provést před prvním použitím zařízení MIGS řádné nastavení. Indexování uložených fotografií 

a videí je založeno pouze na datu a čase. Další parametry (pokud jsou nastaveny před prvním použitím), mohou 

usnadnit budoucí provoz zařízení MIGS. 

Stisknutím hlavního vypínače na 3-5 sekund vypněte zobrazovací jednotku. 

Dodaný adaptér pro pohled do stran je ideální pro prohlížení stěn trubky. 

Pokud chcete připojit adaptér pro pohled do stran, odšroubujte chromovanou špičku sondy a nahraďte ji adaptérem 

pro pohled do stran. 

3. Organizace menu 

● Zapněte jednotku. Ujistěte se, že je aktivován režim kamery (t.j. lze prohlížet „živý“ obraz) ● Otevřete menu 

stisknutím tlačítka OK. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte položku menu.     Potvrďte stisknutím tlačítka OK. 

Zobrazí se následující možnosti 

- Delete all (Smazat vše) 

Obr.2 



- Video output (Video výstup) 

- Date / time setup (Nastavit datum / čas) 

- Language (Jazyk) 

- Video format (Formát videa) 

- (Auto power off) Automatické vypnutí 

Delete All (Smazat vše) 

Při výběru této položky buďte opatrní, protože vymaže veškerá data z SD karty! 

Vyberte v menu položku DELETE ALL (SMAZAT VŠE) a stiskněte tlačítko OK. Pomocí šipek nahoru a dolů 

vyberte možnost YES (ANO) nebo NO (NE). Potvrďte tlačítkem OK 

Video Output (Video výstup) 

Tato funkce umožňuje zobrazení živého obrazu nebo zaznamenaných fotografií a videí na TV obrazovce nebo 

pomocí projektoru. Nejprve se ujistěte, že je nastaven správný formát videa pro použitý televizní systém (PAL nebo 

NTSC). (Viz kapitola Organizace menu.) 

Připojte příslušný video kabel k televiznímu výstupu (TV OUT) na zobrazovací jednotce. Ujistěte se, že je druhý konec 

video kabelu řádně připojen k televizoru nebo projektoru. 

Stisknutím tlačítka OK vyberte možnosti menu, vyberte položku VIDEO OUTPUT (VIDEO VÝSTUP) a stiskněte 

tlačítko OK 

. 

Obrazovka endoskopické jednotky zčerná a zobrazení bude přepnuto na TV. Následující výběr této možnosti přepne 

zobrazení zpět na zobrazovací jednotku. 

Poznámka: Funkce automaticky detekuje, zda je kabel připojen k výstupu TV OUT. Pokud není kabel připojen, vrátí se 

zobrazení zpět na zobrazovací jednotku. 

Date/Time Set up (Nastavit datum / čas) 

Pomocí šipek nahoru a dolů můžete vybrat formát rok/měsíc/den nebo hodina/minuta/sekunda. Stisknutím tlačítka 

ZÁZNAM zvýšíte hodnotu a tlačítkem FOTO snížíte hodnotu. 

Datum a čas lze zobrazit v režimu náhledu na snímky. Pomocí tlačítek FOTO nebo ZÁZNAM můžete přepínat mezi 

zapnutím (ON) a vypnutím (OFF) zobrazení 

 

Potvrďte výběr a opusťte menu stisknutím tlačítka OK. 

Stisknutím hlavního vypínače na 3-5 sekund vypněte zobrazovací jednotku. 

Language (Jazyk) 

Vyberte v menu položku LANGUAGE (JAZYK) a stiskněte tlačítko OK. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte 

požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka OK. 



   

Video Format (Formát videa) 

Vyberte v menu položku VIDEO FORMAT (FORMÁT VIDEA) a stiskněte tlačítko OK. Pomocí šipek nahoru a dolů 

vyberte požadovaný formát (NTSC nebo PAL). Potvrďte tlačítkem OK. 

Auto Power Off (Automatické vypnutí) 

Vyberte v menu položku AUTO POWER OFF (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ) a stiskněte tlačítko OK. Pomocí šipek 

nahoru a dolů vyberte požadovaný čas automatického vypnutí (5, 10, 15, 30 minut nebo Disable (Zakázat)). Potvrďte 

tlačítkem OK.  

Digital Zoom (Digitální přiblížení) 

Obraz v režimu náhledu může uživatel zvětšit podle svého přání. 

Míra přiblížení je 2x. Pomocí šipek nahoru a dolů vyberte míru přiblížení od 1,0 do 2,0 s krokem 0,1. 

4. Funkce pořízení snímku a záznamu 

Pořízení snímku 

V režimu náhledu stiskněte tlačítko FOTO a pořiďte snímek. 

Fotografie bude uložena na SD kartu ve formátu jpg, přičemž název souboru tvoří průběžné číslo. Např. 

IMG00001.JPG. 

Nahrávání 

V režimu náhledu stiskněte tlačítko ZÁZNAM a nahrajte video. V pravém horním rohu se objeví ikona. 

Pořizování záznamu bude zastaveno dalším stisknutím tlačítka ZÁZNAM. Ikona videa zmizí. Zobrazení se vrátí do 

režimu náhledu. 

Video bude automaticky uloženo na SD kartu ve formátu asf, přičemž název souboru tvoří průběžné číslo. Např. 

IMG00002.ASF. 

5. Režim prohlížení 

V režimu náhledu stiskněte šipku nahoru nebo dolů – zobrazí se poslední fotografie nebo video. Pomocí šipek 

nahoru a dolů vyberte fotografii nebo video, které chcete prohlížet. 

 

 Obrázek: Zobrazení uloženého snímku Zobrazení uloženého videa 



Pro přehrávání videa stiskněte tlačítko REC. Další stisknutí tlačítka REC přehrávání zastaví. Pro návrat do režimu 

kamery stiskněte tlačítko ESC. 

Pokud chcete vymazat uloženou fotografii, zobrazte ji a stiskněte tlačítko OK. Pokud chcete vymazat uložené video, 

ujistěte se, že video není v režimu přehrávání a stiskněte tlačítko OK.  

Zobrazí se menu pro smazání. 

Mezi možnostmi Yes (Ano) a No (Ne) se přepíná pomocí šipek nahoru a dolů. Stiskněte tlačí tko OK pro potvrzení. 

6. Přenos fotografií a videí do PC 

Na počítači musí být operační systém MS WindowsTM 2000 nebo novější.  

Zapněte jednotku MIGS. Připojte USB kabel k endoskopické jednotce a počítači. Prohledejte vyhledejte disk 

přiřazený SD kartě. Mělo by to vypadat následovně: 

 

Pak lze soubory přenést a prohlížet na PC. Obecně na počítači s operačním systémem MS WindowsTM 2000 nebo 

novějším s přehrávačem WindowsTM Media player není potřeba pro zobrazování souborů formátu JPG a ASF žádný 

speciální software. 

7. Odstraňování poruch 

Po zapnutí přístroje se neobjevuje žádný obraz: 

Baterie jsou vybité. Připojte zobrazovací jednotku k dodanému napájecího adaptéru a dobíjecím akumulátorům. Při 

připojení k AC napájecí síti lze endoskopické zařízení používat. 

Po zapnutí přístroje se na LCD monitoru nezobrazuje žádný obraz, pouze text: Zkontrolujte, že je sonda řádně 

připojena ke zobrazovací jednotce: 

Nelze pořizovat snímky nebo nahrávat videa: 

Není vložena SD karta, je vložena špatně, je plná nebo vadná. Zkontrolujte, že je v zařízení vložena SD karta, 

zkontrolujte kapacitu karty a zda není vadná (ověřte, zda SD karta funguje v jiném zařízení). 

Vypnutí: 

Pokud všechny funkce zmrznou nebo selžou, zasuňte izolovanou jehlu do otvoru na zadní straně hlavní jednotky. 

Systém se automaticky restartuje. 

 

Obrázek: Zadní strana 

 
  



8. Technické parametry 

Sonda a světelný zdroj  

Zobrazovací senzor Zobrazovací senzor CMOS 

Rozlišení (dynamické/statické) 320 (H) X 240 (V) 

Průměr špičky (sonda) 5.5 mm 

Délka sondy 1 M 

Zorné pole 54 º 

Hloubka pole 1.5 cm - 5 cm 

Světelný zdroj 4 proměnné bíle LED 

Pracovní teplota sondy -20 až 60 °C 

Stupeň krytí IP57 

Zobrazovací jednotka  

Napájení 5 V ss 

Displej 3,5” TFT LCD monitor 320 x 240 
pixelů 

Rozhraní Mini USB 1.1/AV výstup 

Baterie (bez možnosti servisu 
uživatelem) 

Dobíjecí lithium polymerová 
baterie (3,7 V) 

Síťový adaptér 100-240 V stř. Vstup/5 V ss výstup 

Formát video výstupu NTSC a PAL 

Nahrávací médium SD karta (dodávaná kapacita 1 GB, 
možnost použití 2 GB) 

Kompresní formát MPEG4 

Formát ukládání statických obrazů JPEG (640 X 480) 

Formát video záznamu ASF (320 x 240) 

Teplotní rozsah pro provoz a 
skladování/nabíjení baterie 

-20 °C až 60 °C /0 až 40 °C 

 

Funkce 

 

Pořízení snímku, video záznam, 

prohlížení obrázků a videa na LCD 

displeji, TV výstup, přenos snímku 

videa z SD karty do  

PC 

 

  



8. Náhradní díly a příslušenství (volitelné) 

（1） Sonda s kamerou pro pohled do stran 90 ° 

（2） Sonda „husí krk“  

（3） Zrcátkový adaptér 70° 

（4） Zrcátkový adaptér 90 ° 

（5） Zrcátkový adaptér 110 °  

（6） Magnet 

（7） Vodicí kulička   

（8） Sonda1 metr 

（9） Sonda 2 

metry 

（10） Sonda 3 

metry 

（11） Sonda 5 

metry 

（12） Sonda 10 

metrů 

（13） Sonda 20 

metrů 

（14） Sonda 30 

metrů 

Pro více informací kontaktujte příslušného obchodního zástupce. 
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