
Endoskopi 

FVE 100
FVE 150

    Lietošanas instrukcija

                                       

Ražotājs: GeoFennel, Vācija



Darbības apraksts:

FVE 100 un FVE 150  ir endoskopa tipa 17 mm diametra videokameras, 
kas  aprīkotas  ar  krāsainu  LCD  ekrānu  un  kopā  ar  LED  apgaismojumu  ir 
nostiprinātas uz 1 m gara lokana pagarinātāja. Modelī  FVE 150 elektroniskā 
daļa attēlu pēc jūsu izvēles var saglabāt fotogrāfiju vai videoieraksta veidā. jpg 
un 3GP formāti kopā ar komplektā esošo 2 GB SD karti saglabāto informāciju 
fotogrāfiju  vai  video veidā ļauj  nolasīt  praktiski  no jebkura datora  SD karšu 
lasītāja slota un apskatīt uz jebkura datora displeja.
Abām  kamerām  komplektā  ir  iekļauti  90°  grādu  skata  spogulītis,  āķis  un 
magnētiņš, kas atvieglo vizuālo meklēšanu un nelielu objektu izcelšanu.

Atsevišķi iespējams iegādāties 9 mm kameru ar 2 m garu pagarinātāju. 

Komplektā ietilpst:
1. FVE100 vai FVE150 ar 1 m elastīgu pagarinātāju un 17 mm kameru ar 

LED apgaismojumu;
2. 2 GB SD atmiņas karte (tikai FVE 150);
3. CD ar programmu (tikai FVE 150);
4. Spogulītis, āķis, magnēts;
5. USB kabelis;
6. Video kabelis (tikai FVE 150);
7. Lādētājs 220V/50 Hz
8. Transportēšanas/uzglabāšanas čemodāns

UZMANĪBU!
Hermētiska ir tikai instrumenta pagarinātāja lokanā daļa ar 
kameru.  Elektronikas  bloku  ar  displeju  ūdenī  nemērkt! 
Nepakļaut lietus iedarbībai. Tas sabojās instrumentu!
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Instrumenta   sastāvdaļas un vadības elementi  :

Displejs
Ok-taustiņš
Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.
Kursors augšup
Izejas taustiņš
Rokturis ar Li-Ion bateriju
Kursors lejup

8. Displeja apgaismojumu samazināt
9. Displeja  apgaismojumu 
palielināt
10.Kameras adapteris
11. Lokanais pagarinātājs
12. Kamera ar apgaismojumu
13.TV izeja tikai FVE modelim
14. USB lādētāja ieeja
15. RESET taustiņš
16.SD  kartes  ligzda tikai  FVE 
modelim
17. Gumijas aizsargvāciņš
18.FOTO  (fotografēšanas)  taustiņš 
tikai FVE modelim
19.VIDEO (filmēšanas) taustiņš tikai 
FVE modelim
20. Pieslēguma ligzda
21. Kameras adapteris

Instrumenta ieslēgšana:

• Ieslēdziet instrumentu nospiežot taustiņu 3.
• Izslēdziet instrumentu analogi nospiežot 

taustiņu 3.
• Palieliniet displeja spilgtumu ar taustiņu 9
• Samaziniet displeja spilgtumu ar taustiņu 8
• Ar taustiņiem 4 un 7 Jūs variet pagriezt 

attēlu par 180°
 

FOTOGRAFĒT Jūs variet nospiežot taustiņu 18. Fotogrāfijas saglabāsies ievietotajā 
SD kartē.
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FILMĒT Jūs variet nospiežot un turot taustiņu 19. Pēc tautiņa atlaišanas filmēšanas 
process apstājas. Videomateriāls saglabāsies SD kartē.

IZVĒLNĒ IEIET un iestatīt režīmus Jūs variet nospiežot taustiņu OK. 
Ar kursora pārvietošanas taustiņiem 4 un 7 izvēlieties nepieciešamo izvēlni:

• valodas iestādīšanas izvēlni. Iestādiet valodu ar taustiņiem 4 (>) vai 7 (<) un 
apstipriniet to ar OK.

• laika iestādīšanas izvēlni. Iestādiet laiku ar taustiņiem 18 (FOTO) vai 19 
(VIDEO) un apstipriniet to ar OK;

• Izvēloties automātiskās izslēgšanās iestatījumu ar taustiņiem 4 (>) vai 7 (<) un 
apstipriniet to ar OK;

• TV pieslēgšanai pieslēdziet video kabeli televizoram un izvēlnē ar taustiņiem 4 
(>) vai 7 (<) izvēlieties TV sistēmu vai instrumenta LCD, apstipriniet ar 
taustiņu OK;

• Izvēlieties MEMORY režīmu, ja vēlaties pārslēgt instrumentu no iekšējās 
atmiņas uz SD karti un otrādi. Ar taustiņiem 18 (FOTO) vai 19 (VIDEO) 
izvēlieties nepieciešamo atmiņas veidu, aktivizējiet to vai izejiet no tās ar 
taustiņiem 4 (>) vai 7 (<) un apstipriniet ar taustiņu OK.

• Ierakstīto video vai attēlus apskatīt variet izvēlnē apstiprinot režīmu EXPLORER 
un izvēloties VIDEO PLAYER vai PICTURE ar taustiņiem 4 (>) vai 7 (<) un 
apstiprinot izvēlēto ar OK. 

• Lai izdzēstu attēlu vai videoierakstu izmantojiet taustiņu 9 un apstipriniet 
dzēšanu ar taustiņu OK;

• Lai izvēlētos spilgtuma, kontrasta un piesātinājuma iestatījumus izvēlieties 
parametrus ar taustiņu 18 (FOTO) vai 19 (VIDEO) palīdzību un apstipriniet 
savu izvēli ar OK. 

• Lai izvēlētos enerģijas saglabāšanas režīmu izvēlieties ar taustiņiem 4 (>) vai 7 
(<) SAVING POWER vajadzīgo režīmu un apstipriniet to ar OK. Pēc Jūsu 
iestādītā nelietošanas laika displejs atslēgsies. Ja nepieciešams atjaunot 
displeja darbību, nospiediet jebkuru taustiņu.

IZIET NO JEBKURAS IZVĒLNES Jūs variet ar tautiņu ESC. Tad Jūs nokļūstiet video 
režīmā un ar taustiņu 3 (POWER) variet izslēgt instrumentu.

Piezīmes:
1. nelokiet lokano pagarinātāju mazā rādiusā vairāk kā par 90°;
2. Izņemiet akumulatoru, ja nav instrumentu paredzēts lietot ilgu laiku;
3. Notīriet kameru pēc un pirms lietošanas;
4. Instrumenta barošanai lietojiet tikai oriģinālo akumulatoru bloku.

Pārbaude un kalibrēšana:
Ja  instruments  darbojies  jau  gadu  (skat.  uzlīmi)  un/vai  cietis  no  mehāniskiem 
triecieniem  vai  Jums  vienkārši  ir  aizdomas  par  citiem  defektiem,  tad  vediet 
instrumentu uz GeoStar SIA servisa centru.
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FVE 100 un FVE 150 tehniskā specifikācija:

Kamera
Redzamības leņķis: 0° un 180° 
Fokusa attālums: 6 - 7 cm 
Optimālais redzamības attālums: 5 - 15 cm 
Kameras ārējais diametrs un garums: 17 mm/1 m
Papildus kameras diametrs un garums: 9 mm/2 m
Apgaismojums: LED 

Displejs
Displeja izmēri: 3,2”
Attēla izmēri: 320 x 240 pikseļi
Datu nosūtīšana caur: Lokanu endoskopu un USB kabeli
CMOS attēla sensors: 3000.000 pikseļi
Video izeja (FVE150): PAL/NTSC
Attēla/video formāts (FVE150): JPG / 3 GP 
Nolasījums video un foto (FVE150): 320 x 240 pikseļi

Dažādi 
Iekšējā atmiņa (FVE150): 70 MB
Ārējā atmiņa (FVE150): Komplektā 2 GB SD (iespējams izmantot līdz 8 GB SD)
Valodas: EN, FR, DE, ES 
Zondes garums: 1 m
Zondes minimālais liekšanas rādiuss: 6 cm
Aizsardzības klase: IP 67 
Barošana: 3,7 V/ 2000 mAh Li-Ion akumulators 
Darbības laiks ar 1 uzlādi: līdz 4 stundām 
Darba vides pieļaujamā temperatūra: no -10°C līdz +50°C
Darba vides pieļaujamais mitrums: 15 – 85 % 
Izmēri: 240 x 160 x 100 mm
Svars ar zondi, bez akumulatora: 0,584 g

Akumulatora baterijas pilnu ietilpību iegūst tikai pēc 4 līdz 6 pilnu uzlādes – 
izlādes ciklu veikšanas!

Instrumenta akumulatoru lādēšanai izmantojiet tikai oriģinālo lādētāju! 
Neoriģināla lādētāja izmantošana var novest pie akumulatoru un instrumenta 
bojājumiem.

Garantija - 24 mēneši.
Garantijas saistības un pēcgarantijas servisu Latvijā nodrošina piegādātājs – SIA 
“GeoStar”. 

Mūsu veikala un servisa adrese: 
 SIA “GeoStar” 
 Rīga, LV-1002
 Mārupes ielā 20
 tālr.  67615233
 fakss 67089191 
 WEB: www.geostar.lv  E-pasts: info@geostar.lv 
 Darba laiks: d.d. no 9.00 – 17.30
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