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ВСТУП 
Система діагностики трубопроводів представляє собою потужний 
набір інструментів, який допоможе вам знайти і діагностувати 
проблеми в трубопровідній системі. 
Дана система широко використовується для перевірки каналізацій, 
систем центрального кондиціювання, димоходів, водопровідних 
систем, кабельних трубопроводів, вентиляційних систем тощо. 
 
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА З БЕЗПЕКИ 
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Уважно прочитайте всі попередження та інструкції з техніки безпеки. 
Недотримання їх може призвести до ураження електричним струмом, 
пожежі або серйозних травм. 

УВАГА! 
1. Зберігайте це керівництво для подальшого використання. 
2. Не використовуйте цей пристрій у вибухонебезпечному середовищі, 

наприклад, при наявності легкозаймистих рідин, газів, небезпечних 
хімічних речовин, перегрітої рідини або важкого пилу. Він може заіскрити і 
запалити пил або пари. 

3. Головка камери й проштовхуючий кабель є водонепроникними. Однак, 
акумуляторний блок, цифровий відеореєстратор і з’єднуючий кабель не є 
водозахищеними. Не піддавайте їх впливу води або дощу. Це збільшує 
ризик ураження електричним струмом. 

4. Уникайте використання цього пристрою в умовах сильного холоду, тепла 
або вологості, оскільки це може призвести до його пошкодження. 

5. Не кидайте пристрій та не надавлюйте на нього. 
6. Перш ніж вставляти SD-карту пам'яті до цієї системи, завжди зберігайте 

резервну копію даних. Виробник не несе відповідальності за будь-які 
пошкодження даних на карті пам'яті з будь-якої причини. 

7. Не відключайте пристрій під час запису або відтворення даних. Це 
може привести до пошкодження пристрою або SD-карти. 

8. Здійснювати ремонт пристрою має тільки кваліфікований працівник. 
Технічне обслуговування особою без відповідної кваліфікації може 
призвести до травм. 

9. Не використовуйте цей пристрій в місцях, де розташовано високовольтне 
обладнання. Пристрій не має ізоляції та захисту від високої напруги. 

10. Регулярно перевіряйте та підтримуйте цей пристрій в робочому стані. 
Якщо виявлені будь-які несправності, проведіть ремонт чи замініть деталі. 
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ЗАСТОСУВАННЯ Й ОПИС ІНСТРУМЕНТА 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Підходить для труб діаметром 25 мм-200 мм. Може пройти через 
місця вигину труб діаметром 50 мм. 
ОПИС ІНСТРУМЕНТА 
Система діагностики труб включає в себе наступні чотири основні 
компоненти: головка камери, котушка кабелю, акумуляторний блок і 
цифровий відеореєстратор. 
Головка камери має 12 білих світлодіодів високої інтенсивності та 
дуже стійке до подряпин покриття об'єктива із сапфіру; в поєднанні з 
корпусом з нержавіючої сталі це дозволяє камері витримувати 
повторювані удари в різноманітних трубах. 
Завдяки гнучкій пружині з нержавіючої сталі та прилеглих компонентів 
головка камери може пройти через трубні коліна. Крім того, котушка з 
кабелем встановлюється та обертається, тому її не має необхідності 
тримати, щоб просунути або висунути кабель із скловолоконним 
стрижнем. Також акумуляторний блок забезпечує систему живлення, 
а монітор відеореєстратора може записувати відео і робити 
фотографії. 
 

Головка камери 
1. Об’єктив із 

сапфіровим 
покриттям 

2. Світлодіоди білого 
кольору 

3. Пружина 
4. «Золотий» роз’єм 

Котушка з кабелем для 
проштовхування камери 

1. Обертовий механізм 
2. Рукоять 
3. Кабельний роз’єм (для 

камери) 
4. Котушка для кабелю 
5. Кабель 

 

 
Рис. 1 Головка камери Рис. 2 Котушка і кабель для 

проштовхування головки камери 
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Пульт дистанційного 
керування 

1. Menu: увійти до меню 
2. Відтворення: режим 

відтворення даних 
3. Pt/Wt: функцію 

зарезервовано 
4. Exit: вийти з меню 
5. Стрілка «Вгору»: обрати 

верхній/попередній пункт  
6. OK/Home: підтвердити 

вибір/повернутися до 
меню 

7. Стрілка «Вліво»: обрати 
лівий пункт 

8. Стрілка «Вправо»: обрати 
правий пункт 

9. Стрілка «Вниз»: обрати 
нижній/наступний пункт 

10. Віддзеркалення: 
віддзеркалити та 
перевернути зображення 

11. LED: відрегулювати 
яскравість світлодіодів 

12. REC: почати/зупинити 
зйомку 

13. Фото: зробити фото 
 

Акумуляторний блок 
1. Світлодіоди (індикатор 
заряду батареї) 
2. Перемикач живлення 
3. Вхід для перезарядження 
(12 В пост. струму) 
4. Запобіжник 
5. Вихід USB (5 В пост. 
струму) 
6. Вихід 7,4 В пост. струму 

 
Рис. 3 Пульт дистанційного 
керування 

Рис. 4 Акумуляторний блок 
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ВІДЕОРЕЄСТРАТОР І КЕЙС ДЛЯ 
ІНСТРУМЕНТІВ 

1. Відтворення: режим 
відтворення даних 

2. Стрілка «Вліво»: обрати лівий 
пункт 

3. Menu: увійти до меню 
4. Світлодіодний індикатор 

живлення 
5. Exit: вийти з меню 
6. OK/Home: підтвердити 

вибір/повернутися до меню 
7. Стрілка «Вниз»: обрати 

нижній/наступний пункт 
8. LED: відрегулювати 

яскравість світлодіодів 
9. ІЧ-порт для дистанційного 

керування 
10. REC: почати/зупинити зйомку 
11. Перемикач живлення 
12. Стрілка «Вправо»: обрати 

правий пункт 
13. Фото: зробити фото 

 

 
 

14. Порт USB 2.0 для 
підключення до ПК 

15. Слот для SD-карти 
16. Віддзеркалення: 

віддзеркалити та 
перевернути зображення 

17. Стрілка «Вгору»: обрати 
верхній/попередній пункт  

18. Pt/Wt: функцію 
зарезервовано 

19. Кольоровий 
рідкокристалічний 
дисплей TFT 

20. Сонцезахисний щиток 
21. Вхід пост. струму 
22. Головка камери 
23. Акумуляторний блок 
24. Адаптер і автомобільний 

зарядний пристрій 
25. Кабель 12 В пост. струму 
26. Пульт дистанційного 

керування 
27. Гніздо для авіаційного 

кабелю 
28. Відео- та аудіовихід 

 

Рис. 5 Цифровий відеореєстратор і кейс для інструментів 
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Комплект поставки 

1. Кейс для інструментів із цифровим відеореєстратором 
2. Пульт дистанційного керування 
3. Котушка з проштовхуючим кабелем 
4. Керівництво користувача 
5. Акумуляторний блок і кабель 
6. Запобіжник (2x) 
7. Фіксуюча насадка 46 
8. Фіксуюча насадка 80 
9. Автомобільний зарядний пристрій 
10. Камера 
11. Гвинт (2x), гайка (2x) і водозахисне кільце 
12. Адаптер 
13. Викрутка 

Опціональні компоненти 
14. Модуль запису тексту: компонент 3-423 
15. Лічильник метрів кабелю: компонент 4-512 

 
Рис. 6 Комплект поставки 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОГО 
ОБЛАДНАННЯ 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 НАЗВА ПАРАМЕТРИ 
Робоча 
температура 

-10 °С~50 °С/+14 °С~+122 °С 

Робоча вологість 30%RH~90%RH 
Температура 
зберігання 

-20 °С~60 °С/+4 °C~+140 °C 

Адаптер живлення Вхід:110 В змін.струму~240 В 
змін. струму, 
Вихід:12 В пост. струму, 
1200 мА 

РОЗМІРИ 53,5×23×47 см (ДxШxВ) 

Загальні 
характеристики 

Вага 10 кг (прибл.) 
Сенсор 1/3 дюймовий, на приладах із 

зарядовим зв’язком (CCD), 
фірми Sony  

TБ-лінія 480 ТБ-лінія 
Кут огляду 135° 
Фокусна відстань 20 см (прибл.) 
Глибина різкості 100 см (прибл.) 
Розмір камери 23 мм×45 мм, основна 

частина 
Довжина камери 120 мм або 250 мм 
Передня лінза Сапфірове покриття 
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь 304# 
Підсвічення Вбудовані 12×світлодіоди 

(білого кольору) 
Захист від 
проникання води 

На глибині води до 20 м 
(камеру зафіксовано на 
кабелі) 

Живлення 12 В пост. струму 

Камера 

Споживання 
струму 

60 мА (світлодіодне 
підсвічення вимк.), 140 мА 
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(світлодіодне підсвічення 
ввімк.) 

Екран 7-дюймовий, 16:9, супер 
яскравий кольоровий 
рідкокристалічний екран 
високої роздільної здатності 

Роздільна 
здатність 

800×480 RGB 

Функції роботи із 
зображенням 

Підтримує функцію 
віддзеркалення, 
перевертання, 
віддзеркалення і 
перевертання зображення 

Роздільна 
здатність 
відеозаписів 

PAL 720×576 25FPS макс. 
NTSC 720×488 30FPS макс. 

Відеошифрування H.264 
Фотографія 720×480/720×576 
Аудіозаписування Місцевий звук 
Вихід TБ і аудіо-вихід 
Зовнішня пам’ять Підтримує карту пам’яті SD до 

32 ГБ 
Інформаційний 
вихід 

USB2.0 до ПК 

Світлодіодний 
драйвер 

Вбудований регулятор 
яскравості 

Відтворення даних Відео, фото, аудіозаписи 
Мова Англійська, німецька, 

французька, іспанська, 
італійська, китайська, 
японська, руська, 
португальська 

Живлення Вхід 6~12 В пост. струму 

Цифровий 
відеореєстратор 

Споживання 
струму 

700 мА макс. 

Вхід живлення  9~12 В пост. струму 
Ємність 
акумулятора 

Лужний акумулятор 7,4 В, 
6600 мА*год. 

Акумуляторний 
блок 

Вихід живлення 6~12 В пост. струму, 5 В пост. 
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струму 
Термін служби 7 годин для реєстрації,9 

годин для відтворення даних 
Час зарядження 8 годин 
Діаметр кабелю 5,2 мм 
Довжина кабелю 20/30/40 метрів (на вибір) 

Котушка з 
кабелем 

Лічильник метрів можливий 
Розміри 517×434×200mm(L×W×H) Кейс для 

інструментів Колір кейса чорний/жовтий (на вибір) 
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МОНТАЖ 
 

УВАГА! 
 
Щоб знизити ризик серйозного ушкодження під час використання, 
дотримуйтеся наступної процедури монтажу. 

1. ПРИКРУТІТЬ КАМЕРУ 
Просуньте кабель через гачок на рукояті, (рис. 7.) Тримайте кабельний роз’єм в одній 
руці, а другою рукою вкрутіть камеру і щільно зафіксуйте її на кабелі (рис. 8). 

 

 

Рис. 7 Котушка з кабелем в кейсі Рис. 8 Монтаж/демонтаж камери 
 

2. ПІДКЛЮЧІТЬ 
АВІАЦІЙНИЙ КАБЕЛЬ

Вставте кабель до гнізда на 
панелі (рис. 9) 

 

3. ПІДКЛЮЧІТЬ КАБЕЛЬ 
ЖИВЛЕННЯ 

Підключіть кабель живлення до 
панелі й акумуляторного блоку 
(рис. 10). 

  

Рис. 9 Підключення 
авіаційного кабелю 

Рис. 10 Підключення кабелю 
живлення 

 

ГАЧОК 

КАБЕЛЬ 

КАБЕЛЬ 

КАМЕРА 
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4. ЗАКРІПІТЬ ФІКСУЮЧУ НАСАДКУ 
Фіксуючу насадку призначено для розташування камери по центру 
труби. Наявно 2 види фіксуючих насадок, вибір якої залежить від 
вимог застосування пристрою. 
 

А. Установка 
фіксуючої насадки 46 
Закріпіть головку камери 
фіксуючою насадкою 46 
(рис. 11). 

Б. Установка фіксуючої 
насадки 80 
Установіть фіксуючу насадку 80 на 
головку камери із нержавіючої сталі 
і загвинтіть (рис. 12) 
 

  

D46 Застосовується для 
труб 50-90 мм 
Рис. 11 Кріплення фіксуючої 

насадки 46 

D80 Застосовується для  
труб 90-125 мм 

Рис. 12 Кріплення фіксуючої 
насадки 80 

 
5.  ВСТАВТЕ SD-КАРТУ  

(Рис. 13.) 
СЛОТ ДЛЯ  
SD-КАРТИ 

 
 
 

  SD-КАРТА 
 

  USB-КАБЕЛЬ 
 
 
 
 

6. УВІМКНІТЬ АКАМУЛЯТОРНИЙ БЛОК І ВІДЕОРЕЄСТРАТОР 

Гвинт

Камера 

Фікс. насадка Камера 
Фікс. насадка 

Гвинт 

USB-ГНІЗДО
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1.83m 
6.0ft SD

1 2 
 
3 

4 

8 7 6 5 

12:34:56 

ДОВІДНИК ФУНКЦІЙ ТА ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ЗНАЧКИ ЕКРАНА ВІДЕОРЕЄСТРАТОРА 

 
1. SD-карта 
2. Заряд батареї 
3. Перевернуте 
зображення 
4. Перевернуте й 
віддзеркалене 
зображення 
5. Віддзеркалене 
зображення 
6. Поточний час 
7. Яскравість 
світлодіодів 
8. Запис даних 
9. Лічильник метрів 
кабелю (опціональна 
функція) 

Рис 14 Опис екранних значків 

 
ДОВІДНИК ФУНКЦІЙ 
1. Пряма зйомка 
Натисніть кнопку [  ], щоб увімкнути відеореєстратор та увійти до 

режиму прямої зйомки, потім натисніть кнопку [  ] для входу режиму 
відтворення даних. 
Натисніть кнопку [  ], щоб почати або зупинити запис. 
Натисніть кнопку [  ], щоб віддзеркалювати та перевертати 
зображення. 
Натисніть кнопку [  ], щоб відрегулювати яскравість світловодів 
камери. 
Натисніть кнопку [  ], щоб зробити фотографію. 
 

2. Параметри відеозйомки 
Натисніть кнопку [  ], щоб увійти до меню параметрів відеозйомки. 
Натискайте кнопки [  ] і [  ], щоб обрати необхідні пукти меню, а 
потім кнопку [  ], щоб підтвердити свій вибір. Для зміни значення 
параметра натискайте кнопки [  ] та [  ]. 
Щоб зберегти налаштування параметра, натисніть кнопку [  ]. 
Натисніть кнопку  [  ], щоб зберегти налаштування й вийти з меню 
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параметрів відеозйомки. 
• Size (Розмір): D1 (720*576)/VGA (640*480)/QVGA (320*240). 
• Video Seg.(Відеофрагмент): 10 хв./20 хв./30хв./40 хв./ВИМКН. 

Встановлює час в межах 10-40 хв. для обмеження довжини файлу та 
застосування функції циклічного перезапису. Коли карту пам’яті буде 
заповнено, нові файли записуватимуться поверх старих. Оберіть 
«OFF» (ВИМКН.), щоб відключити цю функцію. 

• Meter Counter (Лічильник метрів кабелю): функцію зарезервовано. 
• Sound (Звук): увімкнути або вимкнути місцевий звук під час відеозйомки. 
• Timestamp (Поточна дата): показувати або не показувати поточний час на 

екрані. 
 

3. Режим відтворення даних 
Натисніть кнопку [  ], щоб увійти до режиму відтворення, в якому 
користувач може вибрати, переглянути та відтворити медіа-файли. 
Натискайте кнопки [  ] і [  ] для пошуку та вибору файлу. 
Натисніть кнопку [  ] для підтвердження свого вибору та перегляду 
обраного медіа-файлу. Щоб переглянути попередній файл, натисніть 
кнопку [  ]. 
Щоб переглянути наступний файл, натисніть кнопку [  ]. 
Натисніть кнопку [  ], щоб відтворити відеозапис. 
Для входу до режиму налаштування параметрів натисніть 
кнопку [  ]. 
• Delete (Видалити): видалити медіафайли. 
• Slide Show (Показ слайдів): 3 сек./5 сек./10 сек.. Встановлює інтервал 

часу показу слайдів. 
• Protection (Захист): захистити важливі медіа файли. 
• To protect important media files. 
• Thumbnail (Мініатюра): проглядати 9 медіафайлів на сторінці. 
• media files per page. 
• File List (Список файлів): проглядати 3 медіафайли на сторінці. 
• LCD: регулювати яскравість екрана. 
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4. Програвання відеофайлу 

[  ]: програти/поставити на паузу відео, 
[  ]: зупинити програвання відео, 
[  ]: перемотати назад, 
[  ]: перемотати вперед,  
для збільшення швидкості перемотки натисніть кнопку [  ]. 
 

5. НАЛАШТУВАННЯ 
Щоб увійти до режиму налаштування параметрів запису та 
відтворення даних, натисніть кнопку [  ]. 
Натисніть кнопку [  ], щоб увійти до меню налаштування. 
У цьому меню наступні пункти. 
• Format (Формат): формат SD-карти. 
• LCD: яскравість екрана. 
• Language (Мова): англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, 

китайська, японська, російська, португальська. 
• Sys. Reset (системне скидання): скинути всі налаштування. 
• Light frequency (Частота освітлення), 50 Гц/60 Гц: визначити частоту 

джерела оточуючого освітлення. 
• TV output (ТБ-вихід): PAL/NTSC. 
• Date input (Установка дати): встановити дату та час. 
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НА МІСЦІ ДІАГНОСТИКИ 

1. Для роботи з камерою з причин техніки безпеки та гігієни 
завжди надягайте гумові рукавички. Правильне розташування 
кабельної котушки скоротить ваш час і зусилля при висуванні 
та засуванні кабелю, а також зменшить швидкість зношування 
обладнання. 

• Під час просунення кабелю стійте як можна ближче до 
трубного отвору. Знаходження далеко від отвору із зайвим 
кабелем в руках може призвести до його згинання і 
пошкодження. 

• Намагайтеся тримати кабель як надалі від гострих країв 
трубного отвору для запобігання його пошкодження. Якщо 
камера не просувається далі, НЕ ДОКЛАДАЙТЕ НАДМІРНИХ 
ЗУСИЛЬ, ЩОБ ЇЇ ПРОШТОВХНУТИ! Якщо це можливо, 
спробуйте ввести камеру до іншого отвору. 
ПРИМІТКА! Кабель тримайте в руках близько до трубного 
отвору. НЕ чіпляйте кабель на кінець отвору, при цьому 
продовжуючи проштовхувати кабель. 

2. Завжди під час діагностики намагайтеся пускати воду по 
трубам. Завдяки цьому система буде чистішою, і це дозволить 
просунути камеру з меншим тертям помітно далі. Якщо вода 
заважає вам бачити важливу зону, тимчасово відключіть її. 

3. Проштовхуйте кабель поступово й повільно, короткими 
ділянками. Тримайте руки біля отвору, щоб не дати кабелю 
застрягти, зігнутися чи подряпатися. 

4. У більшості випадків найефективнішим методом діагностики 
труб є поступове повільне проштовхування кабелю з камерою. 
При зміні напрямку руху, наприклад, через Р-образні 
гідравлічні затвори, розгалуження труб, коліна тощо, зазвичай 
необхідно докласти невелике зусилля у місці згину. Відсуньте 
головку камери назад від місця згину приблизно на 20 см, і при 
необхідності, швидко штовхніть з докладанням маленького 
зусилля, «виштовхуючи» головку камери з вигину труби. 
Намагайтеся просовувати камеру плавним рухом, щоб вона не 
вдарялась об кути. В кінці діагностики поверніть камеру 
повільними і поступовими рухами. 
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5. Перед введенням камери переконайтеся, що сапфірове 

покриття чисте. Деякі користувачі стверджують, що тонка 
плівка очисного засобу на об'єктиві зменшує прилипання 
бруду. При необхідності, промийте головку камери у трубній 
воді, обережно похитав її. 

6. При розміщенні голівки камери в трубі пам'ятайте, що 
матеріали труб різняться, тому для забезпечення 
максимальної якості зображення необхідно налаштовувати 
параметри освітлення. 

7. Ця система може проходити через чисельні місця вигину під 45 
і 90 градусами і трубні розгалуження. Однак, при наявності 
перешкод не докладайте зусилля для проштовхування камери.  

 
ПРИМІТКА! Не використовуйте головку 
камери для очистки засмічення. Ця 
система є діагностичним інструментом, 
а не очисником водостічних труб. 
Використання головки камери для 
очистки засмічення може призвести до її 
пошкодження або застрявання. 

Рис. 15 Неналежна 
експлуатація 

 
8. Не витягуйте та не зберігайте кабель окремо від котушки. 
9. Якщо камеру розташовано в трубі або закритому середовищі, 

зросте її нагрівання. Це може призвести до перегрівання 
головки камери, внаслідок чого на моніторі з’являться нечіткі 
лінії. У цьому випадку вимкніть систему, видаліть камеру з 
труби (або замкнутого середовища) і залиште її охолонути 
протягом 10-15 хвилин. Вода в трубі також допоможе 
охолодити головку камери. Для забезпечення максимальної 
якості зображення завжди використовуйте мінімально 
необхідну освітленість, щоб уникнути надмірного нагрівання 
камери. 

 
ПРИМІТКА! Головка камери може нагріватися! Після завершення 
діагностики або під час тривалої перерви вимикайте систему. 
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ВИТЯГУВАННЯ КАБЕЛЮ 

1. Після завершення діагностики, витягніть кабель з труби 
поступовими й повільними рухами. Не докладайте надмірних 
зусиль та не робіть це різко. Це може привести до 
пошкодження камери або кабелю. Під час витягування кабель 
може застрягти; діяти в цьому випадку треба так само, як під 
час введення кабелю. 

 
ПРИМІТКА! Для очищення будь-якої частини системи НІКОЛИ НЕ 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ РОЗЧИННИКИ. Речовини, такі як ацетон чи 
інші агресивні хімічні речовини, можуть викликати 
розтріскування водозахисного кільця і пошкодженню 
водонепроникних властивостей інструмента. 

 
2. Проштовхуючий кабель зберігайте в котушці. Тримайте кабель 

руками, одну з рук розташовуючи поруч з котушкою. Просуньте 
кабель через гачок на рукояті , повільно і обережно штовхайте 
його; котушка буде обертатися і намотувати кабель. 

 
ПРИМІТКА! Під час намотування кабелю тримайте його 
якнайближче до котушки. Для запобігання згинання та 
пошкодження кабелю, намотуйте його маленькими ділянками. 
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АКУМУЛЯТОРНИЙ БЛОК: ПРАВИЛА З БЕЗПЕКИ, ОПИС 
РОБОТИ 
ПРАВИЛА З БЕЗЕПЕКИ 
Перед початком використання акумуляторного блоку й зарядного 
пристрою прочитайте наступні правила з безпеки, щоб зменшити 
ризик ураження електричним струмом. 

1. Заряджайте акумулятор, використовуючи додаткові зарядні 
пристрої. 

2. Перед використанням пристроїв живлення й акумуляторного 
блоку завжди їх перевіряйте. Переконайтеся у відсутності 
несправностей. Використання сторонніх компонентів може 
призвести до ураження електричним струмом, пожежі, 
серйозних травм або пошкодження системи та інших 
інструментів. 

3. Ніколи не підключайте автомобільний зарядний пристрій до 24-
вольтного прикурювача. Це призведе до пошкодження 
акумуляторного блоку та відеореєстратора. 

4. Уникайте замикання. Це може призвести до пожежі і ураження 
електричним струмом. 

5. Не заряджайте акумулятор під дощем або в умовах високої 
вологості. Попадання води до зарядного пристрою підвищує 
ризик ураження електричним струмом. 

6. Якщо пошкоджено зарядний пристрій чи акумулятор, не 
використовуйте їх. Це може призвести до пожежі і ураження 
електричним струмом. 

7. Не розбирайте акумулятор і адаптер живлення. Проводити 
технічне обслуговування та ремонт має тільки кваліфікований 
працівник. 

8. Утилізуйте акумулятор належним чином. Вплив високої 
температури може призвести до вибуху акумулятора. Таким 
чином, не кидайте його у вогонь. У деяких країнах встановлені 
правила щодо утилізації батарей. Дотримуйтеся всіх 
застосовних правил. 

9. Не торкайтеся будь-чого, що виходить із акумулятора. Це може 
призвести до обгорання та пошкодження шкіри. При попаданні 
цих часток на шкіру, будь ласка,промийте це місце водою. При 
попаданні до очей негайно зверніться за медичною допомогою. 
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ОПИС РОБОТИ 
Для зменшення ризику ураження електричним струмом під час 
експлуатації дотримуйтеся вказаної нижче процедури. 

1. Підключіть вилку адаптеру живлення до розетки змінного 
струму, а інший кінець кабелю до входу пост. струму на 
передній панелі акумуляторного блоку. Під час заряджання 
відповідний світлодіод буде червоного кольору; коли 
акумулятор заряджений, колір зміниться на зелений. Якщо 
акумулятор тривалий час знаходився в розрядженому стані, 
відбудеться автоматична попередня зарядка протягом 
10 хвилин,і світлодіод заряджання мигатиме червоним 
кольором. 

2. Увімкніть акумуляторний блок, який буде живити систему. 
Рівень заряду акумулятора відображатиметься за допомоги 
індикатора на панелі: кожний зелений світлодіодний індикатор 
означає 25% заряду. 

3. Щоб повністю зарядити акумулятор, необхідно десь 8 годин. 
Заряджати акумулятор можна і під час експлуатації, при цьому 
час заряджання не зміниться. 

 
 
ПОРАДИ 
Для заряджання акумуляторного блоку користувач може 
використовувати адаптер чи автомобільний зарядний пристрій. Також 
можна безпосередньо подавати живлення до системи без 
використання акумуляторного блоку. 
Якщо акумуляторний блок не використовується протягом тривалого 
часу, для підтримання акумулятора в робочому стані кожні 6 місяців 
заряджайте його. 
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ДОДАТКОВО 
ПОШУК НЕСПРАНОСТЕЙ 
Несправність Можлива причина Усунення 

Відсутнє живлення Зарядіть акумулятор Рівень заряду 
акумулятора не 
відображається 

Перегорів 
запобіжник 

Замініть запобіжник 

Пошкоджене або 
слабе кабельне 
з’єднання 

Перевірте кабельне з’єднання; при 
необхідності очистіть його і знову 
підключіть 

Забруднений роз’єм 
камери 

Очистіть роз’єм камери 

Несправна SD-карта 
пам’яті 

Вимкніть пристрій і замінить SD-карту 

Зображення 
відсутнє 
 

Неправильні 
параметри 
налаштування 

Увійдіть до меню налаштування та 
скиньте параметри. 

 
ПОЛОЖЕННЯ FCC (Федеральної комісії зв’язку) 
Цей пристрій відповідає вимогам Правил FCC частини 15. Робота 
пристрою відповідає наступним двом умовам. 
1. Цей пристрій не має створювати шкідливих. перешкод. 
2. Цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, включно з такими, 
які можуть викликати збої в роботі. Будь-які зміни або модифікації, не 
схвалені стороною, відповідальною за відповідність, можуть 
призвести до позбавлення користувача права на експлуатацію 
пристрою. 
 
CE 
Цей пристрій відповідає стандартам, включно з 
Директивою 73/23/ЄEC для низьковольтного обладнання.  
 
EMC 
Директива 89/336/ЄEC. Цей пристрій пройшов відповідне тестування 
компетентним органом і має право бути маркованим знаком 
відповідності європейським стандартам якості СЕ. 
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Лічильник метрів кабелю: керівництво користувача （Опціонально） 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Назва Параметри 

Відображувана довжина Метр і фут 
Довжина кабелю 20/30/40 метрів (на вибір) 
Точність 9 см/0,3 фут 
Відхилення ±0,7% 
Діапазон лічильника 0~40 метрів 
Робоча температура -10°С~50°С/+14°С~+122°С 
Робоча вологість 30%RH~90%RH 
Температура зберігання -20°~60°/+4°~+140° 

 
Опис 
1. Лічильник метрів 
2. Кнопка скидання 
 
Опис роботи 
1. Підключіть кабель на панелі, а потім 
увімкніть екран. 

2. На екрані відображатиметься 
кількість метрів відповідно з 
довжиною висунутого кабелю. 

3. Натисніть кнопку скидання, щоб 
установити лічильник в нуль. 

Рис. 16 Лічильник 
метрів кабелю 

 
Примітка! Для запобігання помилок з’єднуйте кабель з панеллю перед 
вмиканням екрана. 
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Модуль для запису тексту: керівництво користувача（Опціонально） 
За допомоги модуля для запису тексту можна ввести символи, які 
відображатимуться на екрані і запишуться в відеофайлах. Можна 
ввести і відредагувати до 20 символів. 
 
ОПИС КНОПОК 
 
Символьні кнопки 
• 26 букв англійського алфавіту. 
• 10 арабських цифр. 
• 13 символів. 
Функціональні кнопки 

 - кнопка вводу, підтверджує ввід символу; 
 - кнопку видалення, видаляє символ; 
 - кнопка переміщення курсору вліво; 
 - кнопка переміщення курсору вправо; 
 - кнопка «Shift», переключає англійські букви й арабські цифри; 
 - кнопка «Caps Lock», переключає прописні і малі літери. 

 
ОПИС РОБОТИ 

1. Увімкніть екран. 
2. Спрямуйте модуль для запису тексту в напрямку екрана і натисніть 
символьну кнопку. 

3. Ще раз натискайте ту саму кнопку, щоб циклічно обирати букви. 
Щоб підтвердити ввід поточного символа, або нічого не робіть, або 
натисніть іншу кнопку через 2 секунди. 

4. Для запису відеофайла з текстом натисніть кнопку REC 
відеореєстратора. 

5. Під час відеозйомки можна вводити й редагувати символи; ввід та 
редагування тексту також записуватиметься у відеофайлі. 

 
Примітка! Перезавантаження відеореєстратора призведе до втрати 
всіх записаних символів на екрані. Текст на екрані не можна записати 
на фотографіях. 
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1-267 Камера （Опціонально） 

 
Тип Пункт Параметри 

Розміри камери 14 мм×26 мм (основна 
частина) 

Довжина камери 80 мм 
Живлення 9~15 В пост.струму 
Споживання 
струму 

40 мА (підсвічення ВИМКН.) 
60 мА (підсвічення ВВІМКН.)

Захист від 
проникання води 

10 м під водою 
(камеру зафіксовано на 
кабелі) 

Матеріал корпусу Алюміній 
Підсвічення Вбудовані 6× світлодіоди 

(білі) 
Робоча 
температура 

-10~50 °С /+14~+122 °С 

Робоча вологість 30%RH~90%RH 

Загальні 
характеристики 

Температура 
зберігання 

-20~60 °С /+4~+140 °С 

Сенсор ¼ дюймовий на КМОП-
елементах 

TБ-лінія 400 ТБ-лінія 
Пікселі 720H x 576V 
Кут огляду 55° 
Фокусна відстань 10 см (прибл.) 
Глибина різкості 20 см (прибл.) 

Зображення 

Передній об’єктив Сапфірове покриття 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
-523 Кабельна котушка  
（Опціонально） 

 
 
 
 
 
Тип Пункт Параметри 

Діаметр кабелю 4,7 мм 
Довжина кабелю 20/30 метрів 

(на вибір) 

 
Кабельна 
котушка 

Лічильник метрів вбудований 

 

3

2

Головка камери 
1. Об’єктив із сапфіровим 

покриттям 
2. Пружина 
3. «Золотий» роз’єм 

Котушка з проштовхуючим 
кабелем 
1. Рукоять 
2. Кабельний роз’єм (для 

камери) 
3. Кабельна котушка 
4. Проштовхуючий кабель 
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Список компонентів 

№ Номер 
компонента 

Назва 
компонента Характеристики Рисунок 

1 1-201 Головка камери 

Sony CCD (на приладах
із зарядовими 
зв’язком),480 ТБЛ, 
23×120 мм,кут огляду 
135° 

 

2 1-212 Головка камери 

Sony CCD (на приладах
із зарядовими 
зв’язком),480 ТБЛ, 
135°×250 мм,кут огляду 
135° 

 

3 2-301 Акумуляторний 
блок 

Акумулятор 7,4 В, 
6600 мА год.  

4 2-312 Адаптер Адаптер пост струму 
12 В,1,5 A  

5 2-323 
Автомобільний 

зарядний 
пристрій 

Автомобільний 
зарядний пристрій пост. 
струму 12 В, 2 A  

6 3-412 
Пульт 

дистанційного 
керування 

Пульт дистанційного 
керування 
з 13 кнопками 

 

7 3-423 Модуль для 
запису тексту 

Модуль для запису 
тексту 
із 20 кнопками  

8 
4-501-20 
4-501-30 
4-501-40 

Кабельна 
котушка 

Котушка обертальна 
містить кабель діам. 
5,2 мм, довжиною 
20, 30, 40 м (на вибір).  

9 
4-512-20 
4-512-30 
4-512-40 

Кабельна 
котушка 

Котушка обертальна 
містить кабель діам. 
5,2 мм, довжиною 
20, 30, 40 м (на вибір).
Вбудований лічильник 
метрів 

 

10 5-612 Цифровий 
відеореєстратор

7-дюймовий 
відеореєстратор із 14 
кнопками  
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11 6-712 Кейс для 
інструментів 

Кейс розміром 
517×434×200 мм із 
панеллю 7-823 і 
акумуляторним 
блоком 2-301 

12 7-823 Панель 

Панель розміром 
470×370 мм із 
цифровим 
відеореєстратором 5-
612 

 

13 8-901 Насадка Фіксуюча насадка 80  

14 8-923 Насадка Фіксуюча насадка  46  

15 9-001 Сервісні деталі 
Деталі для скло 
волоконного роз’єму 
(10 шт.)  



 

 


