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Recomandări de siguranţă 

Avertismen
t •  Nu modificaţi şi nu demontaţi 
unitatea. •  Nu utilizaţi acest articol în atmosfere 
explozive. 

Atenţi
e •  Nu păstraţi dispozitivul la îndemâna 
copiilor. •  Nu priviţi direct în lentila obiectivului de la capătul tubului de inspectare, altfel  
   vederea dvs. poate fi grav afectată. 
•  Nu îndoiţi, nu răsuciţi sau nu întindeţi cu forţă tubul de 
inspectare. •  Impactul puternic asupra dispozitivului poate cauza spargerea lentilei  
   obiectivului (fabricată din sticlă) din vârful tubului de 
inspectare. •  Nu utilizaţi şi nu depozitaţi dispozitivul la o temperatură mai mare de 60 °C  
   sau mai mică de -20 °C.  
•  Nu utilizaţi dispozitivul în lumină solară 
directă. •  Depozitaţi dispozitivul într-un spaţiu uscat şi aerisit 
corespunzător. •  Ţineţi dispozitivul departe de soluţii acide sau alcaline, ulei sau benzină şi nu  
   îl utilizaţi în atmosfere ce conţin astfel de 
vapori. •  Nu scoateţi cartela de memorie SD în timpul salvării datelor pe aceasta.  
   Acest lucru poate determina pierderea datelor sau deteriorarea 
cartelei. 



Descriere 
MIGS este un instrument manual, compact, care permite utilizatorului să vizualizeze aplicaţii în spaţii inaccesibile, 

ce nu ar putea fi văzute, în mod normal, cu ochiul liber. 

MIGS este furnizat într-o cutie rezistentă de transportat şi constă într-o unitate de afişare, tubul de inspectare, 

adaptorul principal şi adaptorul pentru vizualizarea laterală. Unitatea de afişare, cu ecran LCD TFT de 3,5”, cu 

deschidere unghiulară mare, are capacitatea de a afişa, stoca şi reafişa fotografii şi imagini video. Imaginile pot fi, 

de asemenea, afişate direct pe un ecran TV sau pot fi stocate şi transferate pe un PC pentru vizualizare ulterioară. 

Unitatea de afişare este alimentată de baterii reîncărcabile Litiu-polimer şi este inclus şi un încărcător pentru mai 

multe tensiuni. Tubul de inspectare de 1 metru (3,3 ft) prezintă un vârf de numai 5,5 mm (0,22”) şi este prevăzut cu 

o puternică iluminare LED variabilă. Sunt disponibile şi alte lungimi ale tubului; consultaţi secţiune 8. Piese de 

schimb şi accesorii. 

 

A. Buton ALIMENTARE 

B. Buton FOTO 

C. Buton REC 

(Înregistrare) 

D. Buton SUS  

E. Buton JOS 

F. Buton OK G.    ESC 

(Ieşire) 

H. Reglarea intensităţii 

LED-ului 

I. Fantă cartelă SD 

J. Mufă ieşire TV 

K. Mufă USB 

L. Mufă intrare c.c. 

M. Unitate de afişare 

N. Tub de inspectare 

 

MIGS este furnizat împreună cu următoarele accesorii: 

• Cablu USB: permite conectarea la PC pentru transferul şi întreţinerea convenabile a fişierelor. 

• Cablu video: conectează unitatea de afişare la TV. 

• Adaptor de alimentare: permit reîncărcarea bateriilor din interiorul unităţii de afişare. 

• Cartelă SD de 1 GB: Pentru stocarea fotografiilor şi a înregistrărilor video. Consultaţi secţiunea   Pregătirea pentru 

utilizare (secţiunea 2) pentru instrucţiuni privind introducerea cartelei. 

• MIGS-M1: adaptor de vizualizare laterală la 90°. 



Pregătirea pentru utilizare 

La prima utilizare, este important să se introducă cartela SD conform 

ilustraţiei din Fig.1.    

Conectaţi tubul de inspectare la unitatea de afişare, conform 

ilustraţiei din figură şi strângeţi colierul de fixare: Fig.2 

Apăsaţi butonul ALIMENTARE timp de 3-5 secunde pentru a porni 

unitatea de afişare. Se afişează rapid ecranul de pornire, urmat 

de ecranul de stare care este afişat timp de cinci secunde. Fig.3 

Fig.3 

Ecranul de stare afişează capacitatea cartelei SD şi bateria internă. 

Dacă MIGS a fost depozitat pe o perioadă îndelungată, este posibil ca afişajul să nu pornească. Cea mai probabilă 

cauză este descărcarea completă a bateriilor interne. Utilizaţi adaptorul de alimentare pentru a reîncărca bateriile. 

O imagine „live” poate fi văzută direct pe ecran. Acesta este modul Cameră. 

Se recomandă ferm configurarea adecvată a dispozitivului MIGS înainte de prima utilizare. Indexarea fotografiilor şi 

a înregistrărilor video salvate se bazează numai pe dată şi oră. Alţi parametri, dacă sunt setaţi înainte de utilizare, 

pot facilita utilizarea MIGS pe viitor. 

Apăsaţi butonul ALIMENTARE timp de 3-5 secunde pentru a opri unitatea de afişare. 

Adaptorul inclus de vizualizare laterală este ideal pentru vizualizarea pereţilor conductelor. Pentru a monta 

adaptorul de vizualizare laterală, deşurubaţi vârful din crom al tubului de inspectare şi înlocuiţi-l cu adaptorul de 

vizualizare laterală. 

Configurarea meniului 

● Porniţi unitatea. Asiguraţi-vă că modul Cameră este activ (de ex.: se poate vedea o imagine „live”) ● Apăsaţi butonul 

OK pentru a accesa meniurile. Folosiţi butoanele SUS şi JOS pentru a selecta     elementul meniului. Apăsaţi OK 

pentru confirmare. 

Opţiunile afişate sunt următoarele: 

- Delete all (Ştergere totală) - Video output (Ieşire video) 

Fig.1 

Fig.2 



- Date / time setup (Setare dată / oră) 

- Language (Limbă) 

- Video format (Format video) 

- Auto power off (Oprire automată) 

Delete All (Ştergere totală) 

Fiţi atenţi la selectarea acestei opţiuni, deoarece se va şterge totul de pe cartela SD! 

Navigaţi la DELETE ALL (ŞTERGERE TOTALĂ) în meniu, apăsaţi butonul OK. Selectaţi YES (DA) sau NO (NU) 

folosind butoanele SUS sau JOS. Confirmaţi prin apăsarea butonului OK. 

Video Output (Ieşire video) 

Această funcţie permite afişarea imaginilor „live” sau a fotografiilor şi înregistrărilor video pe un ecran TV sau 

videoproiector. Mai întâi, asiguraţi-vă că formatul video este setat corect pentru sistemul TV utilizat (PAL sau 

NTSC). (Consultaţi secţiunea Configurarea meniului). 

Conectaţi cablul video al alezoscopului la mufa de ieşire TV a unităţii de afişare. Asiguraţi-vă că celălalt capăt al 

cablului video este bine conectat la TV sau videoproiector. 

Apăsaţi butonul OK pentru a selecta opţiunile meniului, selectaţi Video Output (Ieşire video) şi apăsaţi butonul OK. 

Ecranul alezoscopului va deveni negru şi afişajul va fi transpus pe TV. Puteţi transfera ecranul înapoi pe unitatea 

de afişare prin selectarea aceleiaşi funcţii. 

Observaţie: Funcţia va detecta automat dacă respectivul cablu video este deja introdus în mufa de ieşire TV. Dacă 

acesta nu este introdus, imaginea ecranului va reveni pe unitatea de afişare. 

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 

Funcţii de capturare şi înregistrare 

Capturare 

În modul previzualizare, apăsaţi butonul FOTO pentru a face o fotografie. 

Fotografia este stocată pe cartela SD în format .jpg, cu numele de fişier constând în numărul de ordine. De 

exemplu, IMG00001.JPG. 

Înregistrare 

În modul previzualizare, apăsaţi butonul REC (Înregistrare) pentru a face o înregistrare video. Se afişează 

pictograma video în colţul din dreapta sus. 

Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi din nou butonul REC (Înregistrare). Va dispărea pictograma video. Afişajul 

revine la modul previzualizare. 

Înregistrarea video este stocată în mod automat pe cartela SD în format .asf, cu numele de fişier constând în 

numărul de ordine. De exemplu, IMG00002.ASF. 

Modul navigare 

În modul previzualizare, apăsaţi tasta SUS sau JOS şi se va afişa ultima fotografie sau înregistrare video. 

Apăsaţi tasta SUS sau JOS pentru a naviga la fotografia sau înregistrarea video pe care doriţi să o vizualizaţi. 



 

Pentru a reda înregistrarea video, apăsaţi butonul REC. Apăsaţi din nou butonul REC pentru pauză. 

Pentru a reveni la modul Cameră, apăsaţi butonul ESC (Ieşire). 

Pentru a şterge o fotografie salvată, apăsaţi butonul OK în timp ce aceasta este afişată. Pentru a şterge o 

înregistrare video salvată, asiguraţi-vă că aceasta nu se află în modul Redare şi apăsaţi butonul OK. Se va afişa 

un meniu de ştergere. Comutaţi între opţiunile Yes (da) şi No (Nu) folosind butoanele SUS şi JOS. Apăsaţi butonul 

OK pentru confirmare. 

Transferarea fotografiilor şi a înregistrărilor video pe un PC 

Computerul trebuie să execute MS WindowsTM 2000 sau o versiune mai recentă.  

Porniţi dispozitivul MIGS. Conectaţi cablul USB la alezoscop şi la computer. 

Căutaţi drive-ul ce conţine fişierele cartelei SD, acesta ar trebui să arate ca în figura următoare: 

 

Fişierele pot fi apoi transferate şi vizualizate pe PC. În general, pe un PC ce execută MS WindowsTM 2000 sau o 

versiune mai recentă cu WindowsTM Media player, nu este necesar niciun software special pentru a afişa fişierele 

JPG şi ASF. 

Depanare 

Nicio imagine pe afişaj după pornirea dispozitivului: 

Bateria este descărcată. Conectaţi unitatea de afişare la adaptorul de alimentare furnizat şi reîncărcaţi bateriile. 

Alezoscopul poate fi utilizat atunci când este conectat la o sursă de alimentare c.a. 

Nicio imagine, numai cuvinte pe monitorul LCD după pornirea dispozitivului: 

Verificaţi dacă tubul de inspectare este conectat corect la unitatea de afişare. 

Nu se pot face fotografii sau înregistrări video: 

Cartela SD lipseşte, este introdusă incorect, este plină sau defectă. Verificaţi dacă există cartela SD, dacă este bine 

introdusă, verificaţi capacitatea acesteia, verificaţi dacă este defectă (verificaţi dacă aceasta funcţionează în alte 

dispozitive). 

Oprire: 

IMG00001.JPG 

IMG00009.ASF 100 DSCIM DCIM 



Atunci când toate funcţiile se blochează sau funcţionează necorespunzător, introduceţi un ac izolat în orificiul din 

spatele unităţii principale. Sistemul va reporni în mod automat.  

 
Specificaţii tehnice 

Tub de inspectare şi sursă de 
lumină 

 

Senzor de imagine Senzor de imagine CMOS 

Rezoluţie (Dinamică / Statică) 320 (H) X 240 (V) 

Diametru vârf (tub de inspectare)  5.5 mm 

Lungime tub 1 M 

Câmp vizual (CV) 54 º 

Adâncime câmp (AC) 1.5 cm - 5 cm 

Sursă de lumină 4 LED-uri variabile albe 

Temperatură de funcţionare a 
sondei 

-20 °C - 60 °C 

Protecţie intrare IP57 

Unitate de afişare  

Alimentare 5 V c.c. 

Afişaj Monitor LCD TFT 3,5”, 320 x 240 
pixeli 

Interfaţă Mini USB 1.1/ieşire AV 

Baterie (nu poate fi reparată de 
utilizator) 

Baterie reîncărcabilă Litiu-polimer 
(3,7 V) 

Adaptor de alimentare 100 – 240 V c.a. intrare / 5 V c.c. 
ieşire  

Format ieşire video NTSC şi PAL 

Mediu de înregistrare Cartelă SD (1 GB furnizat / se pot 
utiliza până la 2 GB) 

Format comprimare MPEG4 

Format stocare a imaginilor fixe JPEG (640 X 480) 

Format înregistrare video ASF (320 x 240) 

Interval de temperatură pentru 
funcţionare şi stocare/încărcarea 
bateriei 

-20 °C - 60 °C/ 0 °C - 40 °C 

Funcţii Capturare, înregistrare video, 
vizualizare imagini şi video pe 
ecran LCD, ieşire TV, transfer 
imagini şi video de pe cartela SD 
pe PC 

 

  



9. Piese de schimb şi accesorii (Opţional) 

（1） Tub cameră vizualizare laterală 90 °  

（2） Tub curbat 

（3） Adaptor oglindă 70 ° 

（4） Adaptor oglindă 90 ° 

（5） Adaptor oglindă 110 ° 

（6） Magnet   

（7） Compas sferic 

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi reprezentanţa. （8）Tub de 1 metru 

（9） Tub de 2 metri 

（10） Tub de 3 metri 

（11） Tub de 5 metri 

（12） Tub de 10 metri 

（13） Tub de 20 metri 

（14） Tub de 30 metri 
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