
AX-B150 Video vaatluskaamera

1. Ohutusnõuded

Järgige seadet kasutades alati selle kasutusjuhendit ja ohutusnõudeid.
• Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist selle kasutusjuhendiga.
• Ärge eemaldage seadme kleebiseid.
• Hoidke tööala õnnetuste vältimiseks puhas ja hästi valgustatud.
• Ärge kasutage seadet kergestisüttivas või plahvatusohtlikus keskkonnas.
• Ärge kasutage seadet korrosiivsete kemikaalide läheduses, need võivad seadme rikkuda.
• Hoidke seade eemal laste ja kõrvaliste isikute käeulatusest.
• Olge seadet kasutades õnnetuste vältimiseks ettevaatlik ja tähelepanelik.
• Hoidke kasutamise ajal kindlat jalgealust ja tasakaalu.
• Kasutage alati kaitseprille. Kasutage vastavalt vajadusele tolmumaski, mittelibisevaid

ohutusjalanõusid, kiivrit või kuulmiskaitset.
• Ärge asetage seadet libedatele või ebatasastele pindadele.
• Hoidke seade eemal veest ja muudest vedelikest, selle märjakssaamine põhjustab elektrilöögi ohu.
• Ärge kasutage seadet isiklikel või meditsiinilistel eesmärkidel.
• Seade ei ole löögikindel, ärge laske sellel kukkuda.
• Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest lekete vältimiseks patareid.
• Ärge visake kasutatud patareisid prügikasti, viige need vastavasse kogumispunkti. Ärge lõhkuge

patareisid ega visake neid tulle, need võivad lõhkeda.



2. Pakend sisaldab

1 - Kaamera andur
2 - LCD ning hoidik
3 - Magnetotsik
4 - Konksuga otsik
5 - Peegelotsik
6 - TV kaabel



3. Seadme kirjeldus

A - Objektiivikaitse
B - Objektiiv
C - Painduv sond
D - Sondi konnektor
E - LCD ekraan
F - LED heleduse suurendus
G - Pildi pööramine
H - LED heleduse vähendus
I - Pildi suurendus
J - Sisse/Välja lülitamine
K - Video-out port



4. Kasutamine

4.1. Patarei sisestamine
• Avage patareikaane kinnituskruvi seadme alaosas ning eemaldage patareikaas.
• Eemaldage patareihoidik pesast ning sisestage AA alkaline patareid või laetavad patareid.

Jälgige et sisestaksite patareid õigetpidi.
• Asetage patareihoidik tagasi patareipessa, jälgides et sisestaksite selle õigetpidi.
• Asetage patareikaas tagasi kohale ning sulgege kruviga.

4.2. Seadme ühendamine kaameraanduriga
Ühendage enne seadme kasutamist vaatlusseade kaameraanduriga. Kontrollige et ühendus oleks
korrektne. Kui seadmed on ühendatud, pingutage kinnitusnuppu.

4.3. Lisade kasutamine
• Standartse 12mm anduriga ühendamine
Kaasasolevate lisade (magnetotsik, konksuga otsik, peegelotsik) ühendamiseks hoidke objektiivi ning
libistage lisaseadme poolringi kujuline ots üle kaamera. Keerake lisaseadet 90 kraadi, nii et see oleks
fikseeritud.
• Valikuliste 9mm ja 5,5mm andurite ühendamine
Lisatarvikud ja kaamera on ühendatud keermestatud kruviga. Kui ühtegi lisa ei ole paigaldatud, on
soovitatav kasutada keermekaitset. Lisade ühendamisel eemaldage keermekaitse eelnevalt.

4.4. TV ühendus
Kujutiste vaatamiseks TV ekraanil ühendage kaamera VIDEO OUT port TV pordiga VIDEO IN,
kasutades kaasasolevat TV kaablit. Kui ühendus on loodud, näete kujutist samaaegselt kaameras ja TV
ekraanil.

4.5. Seadme kasutamine
• Vajutage ja hoidke seadme sisse lülitamiseks 3 sekundi jooksul (J) nuppu. LCD ekraan lülitub sisse.

Seadme välja lülitamiseks vajutage uuesti nuppu.
• Vajutage LED heleduse suurendamiseks (F) nuppu.
• Vajutage LED heleduse vähendamiseks (H) nuppu.
• Vajutage pildi pööramiseks (korraga 180 kraadi) (G) nuppu.
• Vajutage pildi suurendamiseks x1.0 kuni x2.0 (I) nuppu.
Seade on loodud kaugvaatluseks. Tavapäraselt kasutatakse näiteks HVAC süsteemide, sõidukite, paatide
jm kontrollimiseks. Piiratud tingimustel saab seadme lisasid kasutada väikeste objektide (nt rõngad,
kruvid) üleskorjamiseks.



4.6. Kasutamise ettevaatusabinõud
• Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist hoolikalt kasutusjuhendi ja ohutusnõuetega. Valige õnnetuste

vältimiseks sobiv tööala.
• Sond on painduv, mis võimaldab ligipääsu raskelt ligipääsetavatele aladele. Ärge kasutage kaamera

sisestamisel ja painutamisel jõudu. Ärge painutage sondi liigselt, see võib sondi rikkuda.
• Ärge kasutage sondi või kaamerat takistuste või ummistuste eemaldamiseks.
• Käeshoitav osa LCD ekraaniga ei ole veekindel. Kaamerapea ja selle otsik on veekindlad, kuid mitte

hapete- ega tulekindlad. Ärge puudutage kaameraga korrosiivseid või õliseid kohti või kõrge
temperatuuriga objekte.

• Ärge asetage seadet kohta kus võib esineda elektrilaeng. Järgige ettevaatusabinõuna ja vigastuste
vältimiseks järgmiseid punkte:

Seinad: seinte sisemuse vaatluseks kontrollige et terves majas oleks eelnevalt elekter välja lülitatud.
Torud: kui on võimalik et metalltorus on elektrilaeng, laske toriusid eelnevalt kontrollida kvalifitseeritud
elektriku poolt. Maandatud ring võib mõningatel juhtudel põhjustada elektrilaengu olemasolu valatud
alumiiniumist torudes.
Sõidukid: kontrollige et sõiduk ei töötaks ülevaatuse ajal. Kapoti all olevad metallosad ja vedelikud võivad
olla kuumad. Kaitske kaamerat kokkupuute eest õli ja gaasidega.

5. Märkused

• Ärge kasutage seadet enne kui olete selle kasutamise ja funktsioonidega tutvunud.
• Ärge lülitage seadet pidevalt sisse ja välja. Iga sisse ja välja lülitamise vaheline aeg peaks olema kauem

kui 2 sekundit. Kui ekraanikuva on häiritud, lülitage seade välja ning siis uuesti sisse.
• Kaitske käeshoitavat osa vee eest, see võib põhjustada kahjustusi ning elektrilöögi ohu.
• Kaamerapea on veekindel ainult juhul kui seade on korrektselt kokku ühendatud. Seadme käeshoitav

ekraaniga osa ei ole veekindel.
• Ärge kasutage seadet kui selles esineb kondensatsioon.
• Kui seadme töös esineb häireid, eemaldage sellest patareid ning ärge kasutage seadet enne kui see on

parandatud.
• Hoidke seade eemal laste ja kõrvaliste isikute käeulatusest, selle kasutamine ilma korrektse

väljaõppeta on ohtlik.
• Hoidke ja kasutage seadet ettevaatlikult. Kui seade on maha kukkunud, kontrollige õnnetuste

vältimiseks et see oleks terve; ärge kasutage kahjustusega või defektset seadet enne kui viga on
parandatud.

• Kasutage ainult koos tootja poolt heakskiidetud lisadega.
• Ärge kasutage seadet ega vahetage selle patareisid märgade kätega.
• Kaitske seadet kuumusallikate eest (radiaatorid, soojapuhurid, pliidid või muud seadmed mis

eraldavad soojust, näiteks võimendid).
• Ärge kasutage seadet liikuvate masinate läheduses ega aladel kus temperatuur ületab 45℃.



• Kui seadet ei kasutata, paigaldage sellele kaamerakaitse.
• Hoitke seadet ventileeritud ja kuivas keskkonnas.
Hoiatused
• Ärge laske seadmel kukkuda, ärge kasutage sellega liigset jõudu.
• Seadet ei ole lubatud avada ega muuta.
• Kaitske seadet korrosiivsete gaaside ja objektide eest.
• Kaitske seadet vibratsiooni ja kõrgete ning madalate temperatuuride eest.
• Hoiustage seade turvalises kohas.
• Kaitske seadet märjakssaamise eest, see võib seadme rikkuda.
• Kontrollige lekete vältimiseks regulaarselt patareisid.
• Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage sellest patarei.

6. Tehnilised andmed

Nimetus Video Inspection System

Mudel AX-B150

Soovituslik kasutuskeskkond Siseruumid

Vaatenurk 60°

Fookuskaugus 12mm - 50mm ja 50cm valikuline / 9mm - 50mm / 5,5mm - 10mm

Läätse välisläbimõõt Standartne kaameraobjektiiv: 12mm / Valikuline objektiiv: 9mm; 5,5mm

Sondi pikkus 12mm objektiiv - 1m,2m,3m (max 5m) / 9mm objektiiv -
1m,2m,3m (max 5m) / 5,5mm objektiiv - 1m,2m,3m (max 15m)

Valikuline pikendus 1m, 2m, 3m

Ekraan 2,4” TFT/LCD

Pildi resolutsioon 640x480

LCD resolutsioon 320x240

Pildi pööramine 180°

Pildi suurendamine 1,0-2,0x

TV väljundi formaat NTSC

Kaitsetase Andur ja kaamera - IP67 / Põhiosa - IP54



Ultrahele LED

Lisad TV kaabel

Vooluallikas 4 AA alkaline ir laetavat patareid

Patarei pidev kasutusaeg >3 tundi

Töökeskkond 0°C-45°C

Õhuniiskus RH 5%-95% mittekondenseeruv

Hoiustustemperatuur -20°C + 60°C, ≤85% (patareideta)

Mõõdud 266mm x 95mm x 66mm

Kaal ca 360g (patareideta ja andurita)

Valgustus


