
Kamera endoskopowa

 SC-610

Instrukcja użytkowania



Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Dla zapewnienia prawidłowego działania kamery prosimy
o zapoznanie się z informacjami zawartymi w instrukcji i przestrzeganie 
poniższych zasad.

?Nie zdejmować obudowy urządzenia.
?Nie podłączać lub odłączać wtyczki kabla od kamery do jednostki 

centralnej, kiedy zasilanie jest włączone. Może to doprowadzić do 
uszkodzenia urządzenia. W takim wypadku urządzenie nie podlega 
naprawie gwarancyjnej.

?Kamera nie jest wodoodporna w związku z czym nie należy stosować 
sterylizacji poprzez zamaczanie.
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1. Wstęp.

1.1. Opis panelu czołowego.

“Power” - Włącznik zasilania.
“Kamera” - Gniazdo kamery. Kamera musi być podłączona przed 
włączeniem zasilania.
“WB Set” - Przycisk ustawienia balansu bieli. W celu ustawienia balansu 
bieli, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk przez ok. 1 sek.
“Menu” - Przycisk do włączania menu ekranowego oraz do zatwierdzania 
wybranej opcji do zmiany.
“ < “ - Przycisk do zmniejszenia parametru wybranej opcji.
“ > “  - Przycisk do zwiększenia parametru wybranej opcji.

1.2. Opis panelu tylnego.

“Video A” - gniazdo wyjściowe sygnału video.
“Video B” -  gniazdo wyjściowe sygnału video.
“Fuse”       - bezpiecznik.
“AC 220V” - gniazdo kabla zasilającego.
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2. Podłączanie optyki endoskopowej do kamery.

2.1. Trzymając kamerę w prawej dłoni, kciukiem i palcem wskazującym 
ścisnąć uchwyty zatrzasków.

2.2. Lewą ręką wprowadzić w łącznik optyczny optykę endoskową.

2.3. Puścić uchwyty zatrzasków. Optyka jest teraz podłączona i gotowa do 
pracy.
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3. Przygotowanie kamery do pracy.

3.1. Podłączyć kamerę do gniazda znajdującego się na panelu czołowym 
jednostki centralnej.

Uwaga: Nie podłączać lub odłączać wtyczki jeżeli jednostka centralna jest 
włączona, może to doprowadzić do uszkodzeń nie podlegających naprawie 
gwarancyjnej.

3.2. Włączanie zasilania. Po podpięciu kabla zasilającego do gniazda 
umieszczonego na tylnym panelu jednostki centralnej należy wpiąć 
wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka z napięciem 230V 50Hz. 
Następnie uruchomić jednostkę centralną przy pomocy włącznika “Power” 
przełączając go w pozycję “1”.

3.3. Podłączyć optykę endoskopową zgodnie z punktami 2.1. - 2.3.
3.4. Podłączyć kabel światłowodowy do optyki endoskopowej i źródła 
światła, następnie uruchomić źródło światła.
3.5. Wyregulować balans bieli, w tym celu należy skierować obiektyw 
endoskopu z odległości około 5cm na biały obiekt (może to być biała 
kartka papieru lub biały fartuch). Na panelu czołowym wcisnąć przycisk 
“WB SET” i przytrzymać przez około 1- 2 sekundy. Balans bieli zostanie 
wyregulowany automatycznie.

4. Ostrość obrazu.

Jeżeli po podłączeniu optyki endoskopowej obraz na ekranie monitora jest 
niewyraźny, należy wyregulować jego ostrość poprzez obracanie 
pierścieniem regulacyjnym znajdującym się na łączniku optycznym 
kamery
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5. Regulacja parametrów Video.

Po wciśnięciu przycisku “Menu”  na ekranie zostanie wyświetlona lista 
menu jak poniżej:

 * LEVEL 45 - regulacja jasności
RED 42   - regulacja nasycenia barwy czerwonej
BLUE 38   - regulacja nasycenia barwy niebieskiej
RESET       - przywrócenie parametrów fabrycznych
EXIT          - wyjście z menu ekranowego.

“*” - oznacza aktywną opcje menu której wartość możemy zwiększać lub 
zmniejszać przy użyciu przycisków “<” i  “>”.
Po wprowadzeniu wszystkich koniecznych zmian należy urządzenie 
wyłączyć przyciskiem “Power” i  po 2 sekundach włączyć ponownie.

6. Sterylizacja.

Kamera nie jest wodoodporna dlatego nie należy jej dezynfekować 
poprzez zamaczanie.

7. Parametry.

Matryca CCD: 1/3 cala
Rozdzielczość CCD: 795(Horizontal) x 596 (Vertical) piksli
System wizji: (PAL) 625 lini, 50 klatek/sek.
Minimalne oświetlenie: 1 Lux
Rozdzielczość: 520 TVL
Tryb balansu bieli: dostosowywany jednym przyciskiem
Zakres balansu bieli: 3200 - 10000° K
Stosunek Sygnały do Szumu: 52dB(min)/60dB(max)
Wyjście Video:1.0Vpp 75ohm
Temperatura pracy: -20°C do +50°C
Wilgotność pracy:  85% j.
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