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потребител 

Видео Бороскопи НИП 

SSV-600 
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НИП гъвкав инспекция камера SSV-600 LCD TFT цветен 2.7 " 
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Особености: 

• Color TFT цветен LCD екран 2.7 " 

• Резолюция: VGA (300,000 пиксела) 

• 2x увеличение 

• Батерии: тип AA алкална 

• Работно време: 4-5 часа (батерии не са включени в пакета)

външен диаметър 

стая 

сензор за изображения размери резолюция скорост на обмен на данни 

снимка 

8 мм 1/9 "CMOS VGA 640 х 480 0.3 Т.т. 30fps VGA 

чувствителност фокусно разстояние Оптимизиран 

фокусно разстояние 

дължина на кабела светлина 

1.3 V (лукс сек) 2 см 7 см 3 см 1М 4 LED 

Общи указания за безопасност да се 

използва сигурна зона 

• Поддържайте чиста стая. 

• Да не се използва камерата в експлозивни атмосфери, като в областите, където запалими течности, газове или прах. 

•
Не използвайте фотоапарата в места, където съществува риск от електрически контакт, или в места, където 
обектите са електрически заредени. В контакт с жичен проводник има възможност за експлозия и електрошок 
на оператора.

•
Не използвайте устройството в зони с движещи се машини или оборудване.

•
Не използвайте устройството близо до източници на топлина.

•
Дръжте децата настрани, докато работите с това устройство.
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Електрическа безопасност

•
Не излагайте устройството си на дъжд или влажни условия за дълго време.

Лична сигурност 

•
Бъдете внимателни, когато използвате този продукт. Не използвайте това устройство, когато сте уморени 
или под влиянието на наркотици, алкохол или лекарства.

•
Използвайте защитно оборудване. Носете очила по всяко време.

Гаранционна политика 

PNI SSV-600 гарантирано от производителя, че няма дефекти в изработката и компонентите.

Устройството ще бъде поправено или подменено след проверка, която се извършва от производителя в 
рамките на гаранционния срок от 1 година от датата на покупката....

Тази гаранция не покрива дефекти, дължащи се на неразрешено използване, неправилна 
употреба, промяна, злоупотреба, липса на поддръжка или злополуки....

Дата на производство ще се използва за определяне на гаранционния срок, ако няма доказателство за 
покупка, няма да се извърши никаква услуга.
Употреба и поддръжка

Това устройство не се използва за медийни цели или лични проверки. Пазете устройството далеч от деца 
и не позволявайте на непрофесионалните хора да използват продукта, без да четете инструкциите за употреба....

Поддръжка на устройството

•
Проверете дали някои части се движат, са счупени или са в условия, различни от нормалната работа. Не 
използвайте това устройство, ако пушите. Ако е дефектен, изпратете го за поправка и опитайте да го 
използвате.

•
Използвайте устройството в съответствие с инструкциите за употреба, като се съобразявате с условията на 
употреба и с дейността, в която може да се използва това устройство.

•
Почиствайте само с чиста кърпа.

•
Не забравяйте да извадите батериите, преди да ги почистите.

ремонт
Не захранвайте: Проверете дали батерията е изтощена.
Не работи както трябва: Извадете батерията и да се опита да се зареди след 5 секунди. 
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