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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

CAMERA NỘI SOI ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHIỆP 

Lưu ý: Tránh để rơi mắt camera gây hỏng hóc. 

Giới thiệu các bộ phận: 

1. CAMERA: 
 
1 – Đèn led hỗ trợ 
2 – Mắt len camera. 
3 – Lò xo. 
4 – Bảng chip kết nối tín hiệu với dây cab 
 

 
2. CAB: 

1 – Chân cắm kết nối với hộp pin. 
2 – Chân cầm tay, xoay ngược chiều kim 
đồng hồ để thả dây, thuận chiều kim đồng 
hồ để thu dây. 
3 – Chân kết nối với camera. 
4 – Cuộn. 
 

 
 

3. HỘP PIN 
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1 – Nút nguồn On/Off. 
2 – Núm chỉnh đèn Led trên camera. 
3 – Cổng Video  Out để kết nối với màn 
hình bên ngoài. 
4 – Chân sạc. 
5 – Chân kết nối với cab từ cuộn dây. 
6 – Chân cấp nguồn cho màn hình LCD. 
 

 
4. LẮP THIẾT BỊ ĐỂ SỬ DỤNG: 

- Lắp camera kết nối với cuộn dây cab. 
- Cắm dây kết nối giữa cuộn dây cab và hộp pin. 
- Cắm dây cấp nguồn cho màn hình LCD với hộp pin. 
- Bật nguồn hộp pin. 
- Bật nguồn cho màn hình LCD. 
- Điều chỉnh đèn Led trên camera cho phù hợp. 

5. ĐIỀU CHỈNH MÀN HÌNH LCD: 

 

1 – Nút Ghi liên tục/ Chụp ảnh liên tục 
2 – Nút Xóa / Chụp ảnh. 
3 – Nút Thoát / Xem lại ảnh. 
4 – Nút tăng + / Ghi lại hình ảnh. 
5 – Nút Menu /Chạy video. 
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6 – Nút giảm - / Xem các video đã ghi. 
7 – Nút nguồn. 
8 – Đèn báo. 
Khởi động: cắm cab kết nối với hộp pin. 
Tùy chỉnh MENU: 
+ Ấn nút MENU để truy cập. 
+ Ấn nút MENU để di chuyển giữa các thông số. 
+ Dùng nút + hoặc – để thay đổi các thông số. 
+ Ấn nút Quit để thoát khỏi tùy chỉnh. 
Ghi lại video: 
+ Ấn nút + để bắt đầu ghi, lúc này trên cùng bên trái của màn hình sẽ hiển thị biểu tượng ghi, và 
bên dưới hiển thị thời gian ghi. 
+ Sau khi thiết bị ghi được 1 file (tùy chọn 5s, 10s, 30s, 60s, 120s) sẽ tự động dừng ghi và lưu lại 
vào thẻ nhớ. 
+ Ấn nút + để thoát khỏi chế độ ghi video. 
Chú ý: Nút + không có tác dụng ghi video liên tục, chỉ có thể ghi 1 file 1 lần. Nếu muốn tiếp tục 
sau khi ghi xong 1 file, ấn nút + để tiếp. 
Chụp ảnh: 
+ Ấn nút DEL để chụp ảnh, file sẽ tự động được lưu vào thẻ nhớ. 
Ghi video liên tục: 
+ Mở MENU chỉnh RECORDING MODEL về đuôi AVI. 
+ Ấn nút REC để bắt đầu chế độ ghi liên tục. 
+ Để thoát khỏi chế độ ghi liên tục, ấn nút REC. 
Chú ý: Trong chế độ ghi liên tục, không thể dừng ghi cho đến khi 1 file ghi đủ theo thời gian đã 
đặt trong MENU. Nếu cắt nguồn để dừng thì nội dung đang ghi có thể mất. 
Chụp ảnh liên tục: 
+ Mở MENU chỉnh Recording Model về đuôi PICTURE. 
+ Ấn nút REC để bắt đầu chế độ chụp ảnh liên tục. 
+ Ấn nút REC để thoát khỏi chế độ. 
Xem lại video: 
+ Ấn nút – để hiển thị các file đã lưu. 
+ Ấn nút – hoặc + để chọn file muốn xem. 
+ Ấn nút MENU để chạy file. 
+ Ấn nút QUIT để về chế độ hiện tại. 
Xem lại ảnh chụp: 
+ Ấn nút QUIT hiển thị các ảnh đã chụp. 
+ Ấn nút – hoặc + để chọn ảnh muốn xem. 
+ Ấn nút QUIT để thoát về chế độ hiện tại. 
Xóa VIDEOS hoặc PICTURES: ấn nút DEL để xóa file. 
Khe cắm thẻ nhớ SD: 
Ấn cùng lúc 2 nút ở giữa 2 cạnh trái và phải màn hình, kéo hông trái màn hình ra khỏi vỏ, thấy khe 
cắm thẻ SD. 
 


