
Garanti
TINY med tillbehör repareras eller byts ut utan kostnad 
- dvs. om handhavandet av utrustningen skett enligt in-
struktionsbok och att service har gjorts var 6:e månad på 
leverantörens verkstad - under garantitiden 36 månader från 
köp. I övrigt gäller 12 månaders garanti.

Försiktighet
• Följ instruktioner och procedurer som beskrivs i den 

engelska manualen för riktig drift av instrumentet.

LATHUND TINY Rörinspektionssystem med tillbehör
(övrigt se engelsk manual)

Beskrivning

Täthet kameramodul SR 50 Inställning monitor 
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Hantering och drift

Status LED:  Röd = stand-by  
  Grön = klar för användning

Genom att trycka på Kommando-tangenten “MENU” - 
Kommandotangenten 3 - kommer du in i OSD-menyn för 
skärmen. Texten i menyn visas i den nedre delen av menyn.

Den här bilden visar start-skärmen i OSD-menyn för FTF-
monitor. Via båda piltangenterna (kommandotangenten 1 
och 2) du kan flytta uppåt resp. nedåt på menyn. Genom 
förnyad tryckning på kommandotangenten 3 den valda 
punkten på menyn är vald och ytterligare en meny visas. I 
denna meny kan du flytta i sidled med hjälp av kommandot 
knapparna 1 och 2.

För justering av ljusstyrka resp. kontrasten måste du välja 
”PICTURE ADJUST».

För att lämna menyn resp. OSD-justering måste du välja 
varje punkten i menyn ”EXIT”.

Genom att trycka på power-knappen kan du växla monitor i 
stand-by. Detta indikeras av LED. Lysdioderna lyser «röda». 
Genom förnyade trycka på bildskärmen är aktiverad och 
LED är lyser «grön».

Observera: Godtyckliga anpassningar kan leda till skador 
på bilden!

Underhåll kamera

• Tätheten av kameran och kamerans kabel kan bara ga-
ranteras så länge som skruv- och anslutningskontakten 
används korrekt. 

 Före montering, kontrollera att alla elektriska kontakter 
och packningar är hela och rena. Packningar bör också 
vara lätt smorda (vaselin eller särskilda O-ringsfett). Pe-
netrationen av fukt kan orsaka skador på systemet.

• Får vi påminna om att skador som orsakats av inträngande 
fukt inte omfattas av villkoren i garantin.

• Testa täthet med tryckprovningsenheten* rekommen-
deras:

 
 Skruva av kamerahuvudet från fästet på rörålen/kabel. 
 Montera tryckprovningsenheten på kamerahuvudet. 
 Pumpa till max. 5 bar. Överskrid inte denna 
 gräns! Placera kamerahuvud med tryck-
 provningsenheten i en behållare fylld med 
 vatten. Bubblor indikerar plats för läckage.

Knappar & Kontakter

Stäng av utrustningen och koppla bort strömkabel innan du 
tar bort eller sätter dit kamerahuvudet.

Använd inga verktyg för att skruva på och av kamerahuvudet.

Start av utrustning
Vrid Av/På/Ljusstyrkeknappen överst på styrenhet för att 
starta utrustningen. Se till att rörålskabeln löper i styrrullen 
så att meterantalet startas och visar rätt i monitoren.

Start av TFT-monitor
TFT-monitor startar automatiskt. Under initieringen av skär-
men kan det komma störning eller att skärmen blinkar. Detta 
är tekniskt orsakat och ska inte ses som defekter.

Monitor tas upp i ett senare kapitel.

Avståndsmätare
Se till att rörålskabeln ligger rätt i “rullen” för att meterantalet 
skall kunna visas. För in kamera i röret och nollställ med 
knappen på styrboxen.

Nätaggregat och 
videosignal för 
TFT-monitor

12V ciggkabel

Av/På/ Ljusstyrka

Ingång monitor

Tangentbordshållare 

Kontakt tang-
entbord 

Broms och lås 
för rörål

Videoutgång för video-
bandspelare /-skrivare 

eller bildskärm 

Kulled med 
låsskruven

Nollställ distans

Anslutning för PC 
med programvara * * = extra tillbehör

Stäng av utrustningen och koppla bort strömkabel innan repara-
tion av kameramodulen

• Håll borta smuts och fukt från kamerans insidor.
• Ta bort LED skyddet på kameran genom att skruva på den 

räfflade delen.
• Byt alltid O-ringar vid byte av LED-skydd disk eller linsskyddet.
• Alla tätningar skall vara oskadade och lätt smorda.

Kommandotangenten 1

Kommandotangenten 2

Kommandotangenten 3

Power• Rostfri ställning med 6,4” monitor + 60m rörål 1 st
• Kameramodul VERTICA, gyro Ø 30mm + adapter  1 st 
• Glidskydd VERTICA  1 st
• Centreringsborst VERTICA  1 st
• Textredigerare med tangentbord 1 st 
• Inspelningsmodul med fjärrkontroll 1 st
• Kameramodul SR 50, pan/tilt Ø 59mm * 1 st
• Joystick för SR 50 * 1 st
• Glidskydd SR 50 * 1 st
• Glidskydd rörål SR 50* 1 st
• Centreringsborst SR 50, DN100 * 1 st
• Kameramodul Mini 1.4, Ø 25mm + adapter * 1 st
• 12 V bil adapter 1 st* = extra tillbehör

SR50 kameradelen har en inre tryckmonitor med en tryck-
givare som  markerar och därigenom förhindrar risken för 
skador vid inträngande vatten i händelse av bristande, 
internt övertryck. Det nödvändiga interna drifttrycket hos 
kameradelen SR50 är 0,3 bar till 1,07 bar. 

Under 0,3 bar
Om det inre trycket i kameradelen SR50 sjunker under 
0,3 bar, reagerar undertryckdetektorn och belysningen 
blinkar permanent med blinkfrekvens ca. 2Hz förutsatt 
att belysningens kontrollreglage är uppskruvat tillräckligt. 

Samtidigt avaktiveras funktionerna hos motorer för fokus, 
panorering och rotation. 

Över 1.07 bar
Om det inre trycket av SR50 överstiger 1,07 bar reagerar 
övertryckdetektorn och kameradelen äventyras och kan 
därmed skadas.
 
Om detta tillstånd råder blinkar belysningen med snab-
bare frekvens (ca 4 Hz) under 10 s under förutsättning att 
belysningens kontrollreglage är uppskruvat tillräckligt långt. 

Denna detektor tjänar uteslutande till att varna användaren 
om ett för högt inre tryck och har inte något inflytande 
över kamerans funktioner efter återgång till fast belysning. 

Om det inre trycket i kameradelen SR50 är mellan 0,3 bar 
och 1,07 bar, har kameradelen avsett inre driftstryck vilket 
innebär att alla funktioner fungerar som de skall och SR50 
är klar för drift. 

Pumpa upp trycket
Om belysningen blinkar permanent efter start är det inre 
trycket för lågt (under 0,3 bar). Skruva ur täckskruven och 
skruva dit ventiladaptern till pumpen.

Kameradelen måste vara påslagen med belysning för 
att se blinket. Därefter måste kameradelen pumpas upp 
försiktigt med luftpumpen tills belysning slutar blinka och 
lyser stadigt. 

Vid uppnått fast sken, bör kameradelen försiktigt pumpas 
upp ytterligare tills ljuset plötsligt börjar blinka snabbt. 
Detta tyder på att maximalt arbetstryck 1,07 bar har up-
pnåtts och vidare pumpning stoppas. Efter 10 s snabbt 
blinkande sken lyser belysningen med fast sken igen och 
kameraenheten är i funktion.

Efter att ha pumpat upp kameradelen SR50, måste ven-
tiladaptern skruvas från kameradelen och ersättas med 
tätningsskruven som skruvas fast ordentligt så att den 
inte kan skaka loss

OBS! Läs Engelsk Manual för mer information!

Täthet kameramodul VERTICA
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MONITORMENYBILD-inspelning till USB-minne
Funktionsbeskrivning
Efter inkoppling lyser lysdioden röd en kort stund och 
visar drift. Lysdioden är släckt om det inte finns något 
USB-minne insatt.

Efter att USB-minne är insatt kommer USB-minnet att 
testas. (lysdiod blinkar röd). När lysdioden visar grön är 
den klar att använda.

Nu kan bilder lagras genom 
knapptryckning på den 
svarta (bild)-knappen.

När lagring av bild sker 
blinkar lysdioden gul/grön. 
Koppla inte ur USB-minnet 
under denna tid, data kan 
skadas.

Typisk lagringstid är 6-7 sek.
Lysdioden blinkar grön när 
USB-minnet är fullt och då finns ingen mer lagringsmöj-
lighet.

Säkerhet & driftsvillkor
Rörinspektionsystemet har utformats uteslutande för 
användning i rör. All annan användning, ändringar, ombyg-
gnader eller tillägg som inte uttryckligen godkänts av RICO 
skriftligen omfattas ej av garantin. 

Lämna inte rörinspektionsystemet så att det utsätts för 
solljus under långa perioder. Detta kan leda till skador på 
systemet! 

Rörinspektionsystemet bör endast användas för att inspe-
ktera tomma och rengjorda rör eller liknande hålrum med 
en inre diameter på minst 40 mm. 
 

Säkerhet 

• Utrustningen får endast öppnas av behörig service-
tekniker. 

• Risk för elektriska stötar. Koppla bort strömförande kabel 
innan den öppnas. 

Allmänt 

• Skydda mot smuts och fukt. Undvik kondens. Förvaras 
på en torr plats i rumstemperatur. Täck oanvända kon-
takter med deras hyllsor. Använd inte högt tryck eller 
ångrengöringsapparater. 

• Utsätt inte för slag och stötar. Rör inte vid skärmen med 
något vasst. Täck över skärmen för transporter med 
skyddet. 

• Böj inte rörålen mer än upprullningsmaskin diameter. 
Risk för att bryta kabel och bli skadad av splitter. Dra inte 
kabeln över vassa kanter. 

Tekniska data
Tiny   Art.-Nr. 9520.014041
Vertica 30   Art.-Nr. 9520.015986
SR 50   Art.-Nr. 9111.014062

Monitor: Color TFT LCD, 16 cm (6,4”) diag., Kulled,  
 svängbar med solskydd.
Ram:  Rostfritt stål
Rörål: Kabel 60m, 8mm dia. Ansluter med rostfri  
 fjäder
Kamera 
Vertica 30: Dimension beroende på vilken kamera
 Belysning ljusa vita LED, justerbar
 Lins F 1:02 / 2,5 mm, bildvinkeln 80 ° Hor.,
 Saphir glas linsskydd
 Bildsensor ¼ ”färg CCD, 5 lux vid F 01:02
 Täthet 5 bar
Metervisare: Upplösning 10 cm,
 max. tolerans <±0,4m över 50m, typ. ± 0,2m
Strömförs.:  12V 2A, internt nätaggregat 230V 50/60Hz
Dimension:  570 x 680 x 320 mm (BxHxD)
Vikt:  c:a 15kg

MONITORMENYManualer
I medföljande manualer (engelska) finns mer information.

Läs dessa för att bygga på ert kunnande för att använda 
systemet optimalt!

Färg Blinkar Status
ingen -- Inget USB-minne identifierat
grön -- USB-minne identifierat och klart
grön blinkar USB-minne identifierat men fullt
grön/gul blinkar Lagrar (ta inte bort USB-minne!)
röd -- Startfas
röd blinkar USB-minne testas

Inspelning av film
Inbyggt minne och USB-minne
Inspelning kan göras antingen till det inbyggda minnet på 
64GB eller till extern USB-minne. Det går även att flytta 
filmer från inbyggt minne till USB-minne och tvärt om. 

Fjärrkontroll
Till systemet ingår en fjärrkontroll som styr inspelning och 
uppspelning mm

Tangentbord är ett extra tillbehör och behöver ett kretskort 
installerat i styrboxen för att fungera.

Nedan visar snabbkomandon för monitor.

 F1 Hjälp
 F2 Statuslinje PÅ/AV
 F3 Datum PÅ/AV
 F4 Tid PÅ/AV
 F5 Meterräknare PÅ/AV
 F6 Inmatning klart PÅ/AV
 F7 Curser PÅ/AV
 F8 Återställ metervisare till 0.0
 F9 Återställ total metervisare till 0.0
 F10 Återställ bildnummer
 F11 Ändra redigeringsområde
 F12 Återställ metervisare satellite till 0.0
 Shift + F1 Växla innehållsfält #1
 Shift + F2 Växla innehållsfält #2
 Shift + F3 Växla innehållsfält #3
 Ctrl + F1 Ställ in värde meterräknare 
 Ctrl + F2 Ställ in datum
 Ctrl + F3 Ställ in tid
 Ctrl + F4 Spara textsida
 Ctrl + F5 Spara textlinje
 Ctrl + F6 Ta fram textsida
 Ctrl + F7 Ta fram textlinje
 Ctrl + F8 Ställ in totalt värde meterräknare
 Ctrl + F9 Ställ in titeltext
  Fler snabbval finns
 
Övrigt: Se engelsk manual.

Tangentbord

1. Start
Modulen för inspelning av film startas genom att knappen 
på höger sida, mitt på styrboxen trycks in, en lysdiod indi-
kerar att den är på. Sitter USB-minnet i så lyser den också. 

2. Live bild i uppspelning
Minnet startas med en live bild i uppspelningsläget. Tryck 
på knappen med symbolen “Hus” (3) på fjärrkontrollen för 
att komma till huvudmenyn.

Navigera med höger och vänster pil (5) på fjärrkontrollen 
från huvudmenyn till livebild med “TV iconen” och bekräfta 
med OK- VIDEO Input-OK. Alternativt via att trycka på knap-
pen ”source key” en eller två gånger beroende på källan.

3. Inspelning
Inspelning startas med “REC” knappen (6) i live bild läget. 
Texten ”recording/inspelning” syns kort i bilden (om externt 
film USB minne är anslutet sker inspelning på detta, annars 
på internt minne). 

Inspelning stoppas med stop knappen (4) eller pausas med 
knappen (2). 

Notera att det måste finnas en mapp ”REC” i rotmenyn på 
det externa minnet om direkt inspelning ska ske till detta. 
Om ej, skapas det enkelt med att ansluta USB minnet till 
en extern pc, och skapa mappen.

4. Uppspelning av film och bilder 
Tryck på ”Home” knappen (3) för att komma till huvudme-
nyn, välj sedan ”Browser”  och därefter USB. Inspelat  
matrial finns i ”REC” mappen. Välj därefter önskad fil och 
läge ”uppspelning/playback” och tryck på OK. För bilder 
upprepa samma procedur. Huvudmenyn nås via knappen 
”Home” (3) eller använd “Return” (7) för att alltid backa 
i menyerna.

OBS! När inspelning sker till det interna minnet och inget 
USB-minne används kommer denna att benämnas USB 1.
Används båda minnena kommer USB-minnet benämnas 
USB 1 och interna minnet USB 2.

5. Kopiera, flytta och radera
Med hjälp av “File Manager”  i huvudmenyn kan filmer 
kopieras, flyttas, raderas mm. Dessa filer kan också kopieras 
till internt eller externt minne, samt raderas. Procedur, gå 
till ”source” i file manager, välj fil/mapp med play/pause 
knappen, därefter till mål mappen(för papperskorg bekräfta 
med OK), för kopiera, flytta använd playknappen.
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