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Zalecenia bezpieczeństwa 

Ostrzeżeni
a • Nie należy modyfikować lub demontować 
urządzenia. • Nie należy eksploatować tego urządzenia w atmosferach wybuchowych. 
Ostrożnie 
• Trzymać urządzenie w miejscu niedostępnym dla 
dzieci. • Nie należy patrzeć bezpośrednio w soczewkę obiektywu na końcu rury do  

  wstawiania; grozi to poważnym uszkodzeniem 
wzroku. • Nie należy na siłę zginać, skręcać lub wydłużać rury do 
wstawiania. • Silne uderzenie w urządzenie może spowodować pęknięcie (szklanej)  
  soczewki obiektywu w końcówce rury do 
wkładania. • Nie należy eksploatować lub przechowywać tego urządzenia w temperaturze  
  wyższej niż 60°C lub niższej niż –20°C. 
• Nie należy eksploatować tego urządzenia wystawionego na bezpośrednie  
  promieniowanie 
słoneczne. • Urządzenie należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym 
miejscu. • Urządzenie należy przechowywać z dala od roztworów kwasów i zasad,  
  olejów lub benzyny, a także w atmosferze zawierającej ich 
opary. • Nie należy wyjmować karty SD pamięci w chwili, gdy są na niej zapisywane  
  dane. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie 
karty. 



Opis 

MIGS jest przenośnym przyrządem o zwartej budowie, umożliwiającym użytkownikowi obserwację w 

ograniczonych miejscach, w których takie obserwacje zwykle okiem nieuzbrojonym nie są możliwe. 

MIGS dostarczany jest w wytrzymałym futerale przenośnym i zawiera wyświetlacz, rurkę do umieszczania, adapter 

główny i adapter do obserwacji z boku. Moduł wyświetlacza, z 3,5” ekranem szerokokątnym, jest wyświetlaczem typu 

LCD TFT, zapewniającym możliwości obserwowania, zapisywania i przeglądania zdjęć oraz obrazów wideo. 

Obrazy można również wyświetlać bezpośrednio na ekranie TV lub zapisać i przenosić do komputera PC w celu 

późniejszego obejrzenia. Moduł wyświetlacza zasilany jest akumulatorkami litowopolimerowymi i dołączona jest 

ładowarka o różnych napięciach ładowania. Rurka, do wkładania, o długości 1 metra, ma końcówkę o średnicy 5,5 

mm i jest wyposażona w silnie świecącą diodę LED posiadająca regulację natężenia oświetlenia. Inne długości 

dostępne są w dziale 8. Części zapasowe i akcesoria. 

 

A. Przycisk POWER 

B. Przycisk PHOTO 

C. Przycisk REC 

D. Przycisk UP 

E. Przycisk DOWN 

F. Przycisk OK 

G. Wyjście 

H. Regulacja natężenia światła 

diody LED 

I. Gniazdo karty SD 

J. Gniazdko wyjścia do 

telewizora TV OUT K.    Gniazdo 

USB 

L. Gniazdo wejścia DC IN 

M. Moduł wyświetlacza 

N. Rurka do umieszczania 

 

Urządzenie MIGS dostarczane jest razem z następującymi akcesoriami: 

• Kabel USB: umożliwia podłączenie do PC dla zapewnienia wygodnego przenoszenia plików i do   konserwacji. 

• Kabel wideo: łączy moduł wyświetlacza z TV. 

• Zasilacz: umożliwia ponowne ładowanie akumulatorków wewnętrznych modułu wyświetlacza. 

• Karta SD o pojemności 1 GB: Do przechowywania zdjęć i filmów wideo. Patrz Przygotowanie do   użytkowania (dział 

2) odnośnie informacji na temat kierunku wkładania karty. 

• MIGS-M1: 90ºadapter do obserwacji z boku. 

 

 



 

 

Przygotowanie do użytkowania 

Przy pierwszym użyciu, ważne jest, aby Karta SD była wsunięta tak, 
jak pokazano na Rys.1. 

Podłączyć do modułu wyświetlacza rurkę do wkładania tak, jak 
pokazano na rysunku i dokręcić kołnierz blokujący: Rys. 2 

Nacisnąć przycisk POWER przez 3- 5 sekund, aby włączyć moduł 

wyświetlacza. Na krótki czas pojawi się ekran uruchamiania po ekranie 

 

 

 

 

 

stanu pojawiającym się na pięć sekund. Rys. 3 
 

Ekran stanu pokazuje pojemność karty SD i akumulatora wewnętrznego. 

Jeśli urządzenie MIGS będzie przechowywane przez długi czas, moduł wyświetlacza może się nie włączyć. 

Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że akumulatorki wewnętrzne zostały całkowicie rozładowane. 

Należy skorzystać z zasilacza, aby je naładować. 

Bezpośrednio na ekranie można będzie obserwować “żywy” obraz. Jest to tryb kamery. 

Doradzamy usilnie prawidłowe skonfigurowanie urządzenia MIGS, przed jego pierwszym użyciem. Oznaczanie 

zapisywanych zdjęć i filmów oparte jest jedynie na dacie i godzinie. Inne parametry, gdy zostały ustawione przed 

pierwszym użyciem MIGS, mogą ułatwić jego późniejszą obsługę. 

Nacisnąć przycisk POWER przez 3-5 sekund, aby wyłączyć moduł wyświetlacza. 

Dołączony adapter widoku z boku jest idealny do oglądania ścianek rur. 

Aby zainstalować adapter do obserwacji bocznej, należy odkręcić chromowaną końcówkę rury do wkładania i 

zastąpić ją adapterem do obserwacji z boku. 

Menu konfiguracji 

● Włączyć urządzenie. Upewnić się, że aktywny jest tryb kamery (tzn. że może być widziany    “żywy” obraz) 

● Nacisnąć przycisk OK, aby wejść w menu. Użyć przycisków UP (Góra) lub DOWN (Dół), aby     wybrać 

pozycję menu. Nacisnąć przycisk OK, by potwierdzić. 

Wyświetlone będą następujące opcje: 

Rys. 1 

Rys. 2 



- Delete all (Usuń wszystkie) 

- Video output (Wyjście wideo) 

- Date / time setup (Ustawienie daty / godziny) 

- Language (Język) 

- Video format (Format wideo) 

- Auto power off (Automatyczne wyłączanie zasilania prądem) 

Delete all (Usuń wszystkie) 

Podczas wybierania tej opcji, należy zachować ostrożność, ponieważ wszystko, co znajduje się na karcie SD zostanie 

usunięte! Należy nawigować  

 

do DELETE ALL w menu, nacisnąć przycisk OK. Wybrać YES (Tak) lub NO (Nie) wykorzystując przyciski UP 

(Góra) lub DOWN (GÓŁ). Należy potwierdzić przyciskiem OK. 

Video output (Wyjście wideo) 

Funkcja ta umożliwia by żywe obrazy lub zapisane zdjęcia i filmy zostały wyświetlone na ekranie TV lub projektora 

wideo. Najpierw należy upewnić się, czy format wideo jest prawidłowo skonfigurowany, aby mógł być użyty w 

systemie TV (PAL lub NTSC). (Patrz dział Menu konfiguracji.) 

Podłączyć szerokopasmowy kabel wideo wziernika obrazu do gniazdka wyjścia ekranu urządzenia TV. Upewnić się, 

czy drugi koniec kabla wideo jest dobrze podłączony do TV lub projektora wideo. 

Nacisnąć przycisk OK, aby wybrać opcje menu, wybrać Video Output (Wyjście wideo) i nacisnąć przycisk OK. 

Ekran wyświetlacza wziernika obrazu będzie czarny, a wyświetlacz zostanie pokazany na ekranie TV. Istnieje 

możliwość przekazania ekranu z powrotem do modułu wyświetlacza poprzez wybór tej samej funkcji. 

Uwaga: Funkcja będzie wykryta automatycznie, jeśli kabel wideo jest już włożony w gniazdko wyjściowe TV OUT. 

Jeśli kabel wideo nie jest włożony, wtedy obraz ekranu powróci do modułu wyświetlacza. 

Ustawianie Daty/Godziny 

Naciskać przyciski UP oraz DOWN, aby wybrać rok/miesiąc/dzień lub  

godzinę/minutę/sekundę. Nacisnąć przycisk REC, aby zwiększyć wartość i przycisk PHOTO, aby zmniejszyć 

wartość. 

Data i godzina mogą być wyświetlane w trybie podglądu obrazu. Użyć przycisku PHOTO lub REC, aby przełączać 

między “ON” (włączaniem) i “OFF” (wyłączaniem) wyświetlacza: 

 

Potwierdzić wybór i wyjść z menu przez naciśnięcie przycisku OK. 

Nacisnąć przycisk POWER przez 3-5 sekund, aby wyłączyć moduł wyświetlacza. 

Language (Język). 

 

Należy nawigować do LANGUAGE w menu, nacisnąć przycisk OK. Wybrać żądany język wykorzystując przyciski 

UP lub DOWN i potwierdzić, naciskając przycisk OK. 



 

Video format (Format wideo) 

Należy nawigować do VIDEO FORMAT w menu, nacisnąć przycisk OK. Wybrać żądany rodzaj formatu wideo 

(NTSC lub PAL), wykorzystując przyciski UP lub DOWN. Należy potwierdzić przyciskiem OK. 

Auto power off (Automatyczne wyłączanie zasilania 

prądem) 

Należy nawigować do AUTO POWER OFF w menu, nacisnąć przycisk OK. Wybrać żądany rodzaj czas 

automatycznego wyłączenia zasilania prądem (5, 10, 15, 30 minut lub wyłączyć) wykorzystując przyciski UP lub 

DOWN. Należy potwierdzić przyciskiem OK. 

 

Cyfrowy zoom 

Obraz w trybie podglądu wstępnego może być powiększany przez użytkowników tak, jak sobie życzą. 

Współczynnik zoom wynosi 2 razy. Naciskać przyciski UP lub DOWN, aby wybrać współczynnik zoom od 1,0 do 

2,0 dzielony między kolejnymi współczynnikami o wielkość różnicy 0,1.  

Funkcje ujęcia migawkowego i zapisu 

Funkcja ujęcia migawkowego 

W trybie wstępnego podglądu nacisnąć przycisk PHOTO, aby zrobić zdjęcie. 

Zdjęcie zapisywane jest na karcie SD w formacie jpg z nazwą pliku lub bieżącym numerem. Przykładowo: 

IMG00001.JPG. 

Zapisywanie 

W trybie wstępnego podglądu nacisnąć przycisk REC, aby nagrywać film. Ikona filmu pokazana jest w prawym 

górnym narożniku. 

Aby zatrzymać zapis, należy nacisnąć ponownie przycisk REC. Ikona filmu zniknie. Ekran wyświetlacza powróci do 

trybu wstępnego podglądu. 

Film zapisywany jest automatycznie na karcie SD w formacie asf z nazwą pliku lub bieżącym numerem. 

Przykładowo: IMG00002.ASF. 

Tryb surfowania 

W trybie podglądu naciskać przyciski UP lub DOWN; wyświetlane będzie ostatnie zdjęcie lub film. 

Naciskać przyciski UP lub DOWN, aby nawigować do zdjęć lub filmów, które zamierza się obejrzeć. 



 

Aby obejrzeć film, należy nacisnąć przycisk REC. Nacisnąć ponownie przycisk REC, aby przerwać. 

Aby powrócić do trybu Camera, należy nacisnąć przycisk ESC 

Aby usunąć zapisane zdjęcie, należy podczas jego wyświetlania, nacisnąć przycisk OK. Aby usunąć zapisany film, 

należy upewnić się, czy film nie jest w trybie odtwarzania, nacisnąć przycisk OK. Pokazane zostanie menu Delete. 

Wykorzystując przyciski UP i DOWN, przełączać między opcjami Yes i No. Nacisnąć przycisk OK. by potwierdzić. 

Przenoszenie zdjęć i filmów do komputera PC 

Komputer musi pracować z wersją MS WindowsTM 2000 lub późniejszą.  

Włączyć MIGS. Podłączyć kabel USB do ekranu modułu wyświetlacza i do komputera. 

Szukać napędu z plikami karty SD, powinno to wyglądać podobnie, jak następującym rysunku: 

 

Następnie pliki mogą być przenoszone i oglądane na komputerze PC. Zwykle, na komputerze PC funkcjonuje MS 

WindowsTM 2000 lub wersja późniejsza z odtwarzaczem WindowsTM Media player; nie jest potrzebne żadne 

oprogramowanie specjalne, aby wyświetlać pliki JPG i ASF. 

Wykrywanie i usuwanie usterek 

Brak obrazu na wyświetlaczu, po włączeniu zasilania: 

Wyczerpany akumulatorek. Podłączyć moduł wyświetlacza do dostarczonego zasilacza napięcia i ładować 

akumulatorki. Wziernik obrazu może być wykorzystywany, kiedy jest podłączony do napięcia prądu zmiennego. 

Brak obrazu, po włączeniu napięcia, na monitorze LCD pojawiają się jedynie słowa: 

Sprawdzić, czy rurka do wkładania jest prawidłowo podłączona do modułu wyświetlacza. 

Brak możliwości wykonywania zdjęć lub zapisywania filmów: 

Brak karty SD, karta jest nieprawidłowo włożona, zapełniona lub uszkodzona. Sprawdzić, czy karta SD jest obecna, 

sprawdzić prawidłowe włożenie karty SD, sprawdzić pojemność karty SD, sprawdzić, czy karta SD nie jest 

uszkodzona (sprawdzić, czy karta SD działa w innych urządzeniach). 

Zamykanie: 

Kiedy wszystkie funkcje są zamrożone lub nie działają, należy włożyć izolowaną igłę w otwór znajdujący się z tyłu 

urządzenia głównego. System automatycznie zostanie ponownie uruchomiony.  

IMG00001.JPG 

IMG00009.ASF 100 DSCIM DCIM 



 

Dane techniczne 

Rurka do wkładania i źródło 

światła 

 

Czujnik obrazu Czujnik obrazu CMOS 

Rozdzielczość 

(dynamiczna/Statyczna) 

320 (H) X 240 (V) 

Wielkość końcówki (rury do 
wkładania) Średnica 

5.5 mm 

Długość rury 1 M 

Pole widzenia (FOV) 54 º 

Głębokość pola 1.5 cm - 5 cm 

Źródło światła 4 diody LED z regulacją natężenia 
światła 

Temperatura robocza sondy -20 to 60 °C 

Stopień ochrony IP57 

Moduł wyświetlacza  

Napięcie 5 V prąd stały 

Wyświetlacz Ekran LCD TFT 3,5”, 320x240 
pikseli 

Interfejs Mini USB 1.1 AV OUT 

Akumulatory (nie obsługiwane przez 
użytkownika) 

Ładowane akumulatory litowo-
polimerowe  (3,7 V) 

Zasilacz napięcia 100 – 240 V pr. zmiennego na 
wejściu / 5 V pr. stały na wyjściu 

Format wyjścia wideo NTSC i PAL 

Nośnik do zapisu Karta SD (dostarczana o 
pojemności 1 GB / może być użyta 
o pojemności do 2 GB) 

Format kompresji MPEG4 

Format zapisu nieruchomych 
obrazów 

JPEG (640 X 480) 

Format zapisu wideo ASF (320 x 240) 

Zakres temperatur roboczych i  
przechowywania / ładowania 
akumulatorków 

-20 °C to 60 °C /0 to 40 °C 

 
Funkcje 

 
Ujęcie migawkowe, zapis filmów, 
podgląd na ekranie LCD obrazów i 
filmów, Wyjście TV, przenoszenie 
obrazów i filmów z karty  
SD do komputera PC 

  



8. Części zapasowe i akcesoria (Opcjonalne) 

（1） Rurka kamery do obserwacji z boku pod kątem 90 ° 

（2） Rurka fajkowa  

（3） Adapter lusterka 70 ° 

（4） Adapter lusterka 90 °  

（5） Adapter lusterka 110 ° 

（6） Magnes 

（7） Kulka prowadząca  

（8） o długości 1 metr 

（9） o długości 2 metry 

（10） rura o długości 3 metry 

（11） rura o długości 5 metrów 

（12） rura o długości 10 metrów 

（13） rura o długości 20 metrów 

（14） rura o długości 30 metrów 

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się ze swoim autoryzowanym sprzedawcą. 
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