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KAMERASYSTEM 

FÖR RÖRINSPEKTION 
 

 
Läs dessa instruktioner innan användning av enheten. 

Ladda batteriet innan användning. 

MANUAL
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Varning 
Förvara enheten inomhus vid laddning för att undvika elektrisk 
chock 

Varning 
 

Använd endast laddare med Input 110~240V AC Output DC 12.6V, 

1000mA. Ladda batteriet innan användning. 

 
Varning 

Enheten innehåller batteri. Återvinn i enlighet med lokala föreskrifter. 

Varning 
 

 

 
 

 

Läs noga igenom manualen innan användning av enheten. 

Undvik att använda enheten i extrem luftfuktighet eller extrema temperaturer då detta kan 
skada utrustningen 
Släpp eller tryck inte på enheten då det kan orsaka skador på utrustningen 

Garantin blir ogiltig om fysisk skada föreligger eller om enheten demonteras av användaren 
Ta aldrig bort SD-kortet medan inspelning eller uppspelning pågår då detta kan skada enheten 
och/eller SD-kortet 
Kom ihåg att alltid säkerhetskopiera datan på SD-kortet 

 

Säkerhet 

För din säkerhet 

1. Försök inte sätta in, använda eller ladda batterier som inte är designade för detta 
inspektionssytem. 

2. Använd nätaggregatet på platta ytor och utan lock. Det ska finnas ett fritt luftflöde runt enheten 
och en maximal omgivningstemperatur på 50⁰C. 
3. Risk för explosion förekommer om fel typ av batteri ansluts eller används. Kassera 

använda batterier enligt dess instruktioner. 
4. Håll inspektionssystemet och tillbehör utom räckhåll för barn. I synnerhet smådelar som 
minneskort, och batterier kan enkelt kopplar loss och sväljas. 
5. Använd endast originaldelar och originaltillbehör för att undvika skador på hälsa och egendom 
och för att möta alla relaterade lagar och bestämmelser. 
6. Använd inte LED-lampor i närheten av ögon (framförallt barn) för att undvika skador. 
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7. I vissa sällsynta fall kan Li-ion-batterier, likt det som medföljer inspektionssystemet, explodera 
om ett ledande material som smycken, nycklar eller kedjor rör vid oskyddade delar. Materialet kan 
fullända en elektrisk krets och bli varm. Hantera batterier med försiktighet, framförallt vid 
förvaring i fickor, väskor eller andra förvaringsplatser med metallobjekt. Detta kan resultera i 
skador på kropp eller egendom. 

 
 

Garanti 
1. Garantin är ogiltig om skador eller systemfel uppstod på grund av yttre faktorer som kollision, 
brand, översvämning, smuts, avlopp, jordbävning och andra force majeure-händelser samt felaktig 
användning av el eller användning av icke-originaltillbehör. 

2. Det är användarens ansvar om problem (som dataförlust och systemfel) uppstår till följd av icke-
fabriksinställd programvara, delar eller icke-originaltillbehör. 

 
Ta hand om inspektionssystemet 

1. Förvara enheten i den medföljande väskan eller andra lämpliga fodral för ökat skydd mot 
stänk, damm och kollisioner. 
2. Det enda sättet att byta ut batteriet och minneskortet är genom att öppna batteri-
/minneskortslocket. Öppna locket försiktigt för att undvika att skada inspektionssystemet. 
3. Återvinn batterierna enligt lagar i landet. 
4. Vatten kan orsaka brand eller elektrisk chock. Förvara därför batteriet torrt. 
5. Torka av komponenter med en torr trasa så fort som möjligt om de blir blöta. 

6. Släpp, knacka och skaka inte inspektionssystemet. Vårdslöst handhavande av 
kamerasystemet kan orsaka skador på intern elektronik och deformera kameraobjektivets form. 
7. Använd inte starka kemikalier, rengöringsmedel eller lösningsmedel vid rengöring av 
inspektionssystemet. 
8. För att undvika suddiga bilder kan inspektionssystemets kameralins rengöras med en 
objektivborste eller mjuk fibertrasa. 
9. Undvik förlust av videor och bilder genom att säkerhetskopiera datan så fort som möjligt till 
en dator eller hårddisk. Minneskort ska inte ses som långvariga lagringsenheter av data. 
10. Före första användning av minneskort i enheten rekommenderas att formatera minneskortet 
med inspektionssystemets inbyggda programvara. 
11. Kom ihåg att dra det eventuella skrivlåset på sidan av minneskortet till upplåst läge. Annars är 
minneskortet skyddat och kan inte redigeras eller formateras. 

 

Driftsmiljö 

1. Kamerasystemet kan opereras i temperaturer mellan -10ºC ~ 50ºC. Det är normalt att 
batterikapaciteten reduceras vid låga temperaturer. 
2. Batteriets kapacitet reduceras varje gång det laddas/töms. 

3. Förvaring i för höga eller låga temperaturer resulterar i gradvis reducering av batteriets 
kapacitet. Driftstiden kan därför reduceras markant. 
4. Det är normalt att kamerasystemet blir varmt under inspektioner då systemets hölje leder 
bort värme.
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1 Delar 

1.1 Tillbehör 
 

Produkt Bild Beskrivning Option 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamerahuvud 

och 
glidskydd 

 
 

 

● ø23 mm x 195 mm kamerahuvud med mjuk fjäder 
● ø40 mm SKID & ø80 mm SKID 
● Kamerahuvudet är avtagbart 

 

 
 

 

 

 

● ø23 mm x 217 mm med 512Hz mottagare 
kamerahuvud med mjuk fjäder 

● ø40 mm SKID & ø80 mm SKID 
● Kamerahuvudet är avtagbart 

 

 ● ø23 mm x 195 mm kamerahuvud 
● ø40 mm SKID & ø80 mm SKID 

 

 ● ø23 mm x 217 mm med 512Hz transmitter 
kamerahuvud 

● ø40 mm SKID & ø80 mm SKID 

 

 

 

● ø40 mm x 76 mm kamerahuvud 
● ø90 mm, ø140 mm, ø220 mm SKID 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kontrollbox 

 ● Kontrollbox  

 ● Kontrollbox med inspelning 
● Lagringsutrymme: 8G SD-kort & SD-kortläsare 

 

 

 

 

● Kontrollbox med inspelning och text 
● Lagringsutrymme: 8G SD-kort & SD-kortläsare 

 

 

● Hårt tangentbord 
● Storlek: 220(L) x 118(B) x 
● 18(H) mm 

 

 

 

● Mjukt tangentbord 
● Storlek: 323(L) x 130(B) x 11(H) 

mm 
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Produkt Bild Beskrivning Option 

 
 
 
 
 
 

Skärm 

 

● 7 tum färgskärm  

 

● 9 tum färgskärm  

 

● 15 tum TFT färgskärm  

 
 
 
 
 
 

Väska 

 

 

● 480(L) x 415 x 200(H) mm 
● ABS-plast 

 

 

 

● 460(L) x 370 x 180(H) mm 
● Brandsäker aluminiumlegering 

 

 

 

● 520(L) x 435 x 200(H) mm 
● ABS-plast 

 

 
 

Mikrofon 

 

 

● Frekvensomfång: 20-20KHz 
● Känslighet: -47DB±2DB 
● Utgångsimpedans: ≤2.2KΩ 

● Kabellängd:1 m 

 

Produkt Bild Beskrivning Standard 

 
 

Kabeltrumma 

 

● Kabeltrumma: 460(L) x 270(B) x 560(H) 
● Material kabel: glasfiberstav 
● Material trumma: rostfritt stål 
● Kabeldiameter: ø7.0 mm 
● Mätare kabellängd: metrisk eller imperial 

 

√ 

 

 
Laddare 

 ● Input: AC100-240V~50/60Hz 
● Output: DC 12V/1000MA 
● DC-plugg diameter: 2.1mm 

 
√ 

 
 

Li-ion batteri 

 ● Effekt: 14W 
● Laddningstid: 5 hours 
● Spänning: 8.1V 

● Driftstid: ≧260 minuter 

 
√ 
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Anslutnings-

kabel 

 

 

  
√ 

Skruvdragare   
√ 

Vattentät 
ring 

  
√ 

Manual   
√ 
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1.2 Kontrollbox 
 
 
 

 

1 Strömreglage 5 Batteriindikator 

2 LED-justering 6 Laddningsuttag 

3 Videoutgång 7 Säkringsuttag 

4 Kameraingång   
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1 Strömjustering 11 Meny vänster 

2 LED-justering 12 Meny höger 

3 Videoutgång 13 Meny OK 

4 Kameraingång 14 Meny ner 

5 Starta/stoppa inspelning 15 Laddningsuttag 

6 Batteriindikator 16 Hörlursuttag 

7 Meny 17 SD-kortplats 

8 Stoppa uppspelning/backa i meny 18 Mikrofoningång 

9 Meny upp 19 Säkringsuttag 

10 Snabbuppspelning 20 USB-tangentbordsuttag (option) 
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2 Snabbstartsguide 

2.1 Laddning av batteriet 
 
1. Anslut laddaren till uttaget, indikatorn på laddaren blir grön. 
2. Anslut kontakten till uttaget på kontrollboxen. 
3. Vrid omkopplaren till “CHARGE” -läge. 
4. Laddningsindikatorn blir röd. När Li-ion-batteriet är fullt av ström kommer indikatorn för laddaren att 

bli grön. 

 
 

2.2 Uppstart 

1. Öppna resväskan och sprid parasoll 
2. Anslut batteriet till kontrollboxen 
3. Anslut den ena änden av anslutningskabeln till kabelhjulet 

 
 

4. Anslut den andra änden till kontrollboxen 
5. Sätt i säkringen 
6. Vrid omkopplaren till “ON / BATT” -läge 
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7. Justera LED-ljusstyrkan 
8. Lås upp bromsen 

 

 

2.3 Testa vattentät ring och montering av glidskydd 

2.3.1 Kontrollera vattentät gummiring på undersidan av kamerahuvudet 

2.3.2 40 mm SKID och 23mm kamerahuvud 

1. Ställ in SKID i kamerahuvudet 
2. Fäst SKID med en skruvmejsel genom att dra åt skruvarna. 
3. SKID-montering slutförd 
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2.3.3  80 mm SKID och 23 mm kamerahuvud 

1. Ställ in SKID i kamerahuvudet 
2. Fäst SKID med en skruvstång genom att dra åt skruvarna. 
3. SKID-montering slutförd 

 

2.3.4 90mm, 140mm, 220mm SKID och 40mm kamerahuvud 
 
1. Set the SKID in the camera head 
2. Fasten the SKID with a screw rod by tightening its screws. 
3. The SKID assemble completed 
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2.3.4  110 mm & 150 mm och 220 mm SKID 

1. Sätt i 4 PM3X10-skruvar enligt demonstrationen, men dra inte åt dem innan du sätter i kameran. 
När kameran sätts in, dra åt alla skruvar 

2. Montera hjulen på V-stödet genom att dra åt 2 PM3X14-skruvar i det 
3. Sätt i 2 PM3X16-skruvar för att fästa stödet av V-typen, men dra inte åt dem innan du sätter i 

kameran. När kameran sätts in, dra åt alla skruvar 
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3 Inspelning och meny (option) 

3.1 Montera SD-kort och ansluta mikrofon 
 

 

3.2 AV1 & AV2 Switch 

1. Tryck på “AV1 / AV2” -knappen på skärmen för att växla AV1- och AV2-läget. 
2. AV1-läge kan både ta bild och spela in video, i AV2-läge enbart observering. 

3.3 Spela in video 

1 & 2.  Tryck på ”REC” för att starta inspelning 
3. Tryck på ”REC” igen för att avsluta inspelning 
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3.4 Ta foto 

1. Tryck på "MENU", välj "Inspelningsläge", gå till "Arbetsläge", välj "Foto" och tryck sedan på "REC" 
tillbaka till startsidan 

2. Tryck på “REC” -knappen för att fästa bilden 

 

3.5 Spela upp video 

1&2. Tryck på ”PLAYBACK”-knappen 

3.  Tryck på "OK" -knappen för att öppna "Videofiler" 
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1. Välj den fil du behöver 
2. Monitorn spelar upp videon 
3. Tryck på “OK” för att pausa videon 

 
 

3.5 Visa foto 

Följ samma steg som förklaras i avsnittet ”Spela upp video” 
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Meny 

Tryck på ”menu” för att komma till huvudmenyn. 
 

Inspelningsinställningar 

 
 
 
 
 

Systeminställningar 

 
 
 
 

Händelseuppspelning 
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3.6 Inspelningsinställningar 

 

 

Work Mode 
⚫ Video: Spela in video 
⚫ Photo: Ta foton 
⚫ Audio: Spela in ljud 

 
Motion Detection 
⚫ Off: Stoppa rörelsedetektering 
⚫ On: Starta rörelsedetektering 

 
Sensitivity 
⚫ High: Högsta känslighet 
⚫ Medium: Standard känslighet 
⚫ Low: Lägsta känslighet 

 
Resolution 
Upplösning 
⚫ 720 x 576 pixlar 
⚫ 720 x 480 pixlar 
⚫ 640 x 480 pixlar 

 
Video Quality 
⚫ High: Hög videokvalitet 
⚫ Medium: Standard videokvalitet 
⚫ Low: Låg videokvalitet 

 
Time Stamp 
⚫ Off: Tidsstämpel visas inte på skärmen 
⚫ On: Tidsstämpel visas på skärmen 

 
Video Time 
Längd på videoinspelning 
⚫ 5 minuter 
⚫ 10 minuter 
⚫ 15 minuter 
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⚫ 30 minuter 
⚫ 60 minuter 

 

FPS Set 
⚫ 15 FPS: 15 bilder per sekund 
⚫ 30 FPS: 30 bilder per sekund 

 
Audio record volume 
Arbeta med ljudinspelningsläget 
⚫ 10 nivåer kan ställas in 

 

Overwrite 
⚫ Off: Inspelningen stoppas när lagringsutrymmet är fullt 
⚫ On: Inspelningen skriver över gamla filer när lagringsutrymmet är fullt 

 

3.7 Systeminställningar 

Language 
Välj språk 

 

Date Time 
Ställ in datum och tid, ”OK” för att bekräfta 

 
Video Output 
Välj mellan PAL och NTSC beroende på monitor eller TV-utgång 

 

Format 
⚫ No: Systemet kommer inte formatera SD-kortet 
⚫ Yes: Systemet kommer formatera SD-kortet 

(säkerhetskopiera datan innan formatering då all data raderas 
vid formatering) 

 
Firmware Update 
⚫ No: Systemet kommer inte uppdatera programvaran 
⚫ Yes: Systemet kommer uppdatera programvaran 

 
Memory info 
⚫ All: SD-minnets kapacitet 
⚫ Free: SD-minnets fria utrymme 

 
Default Setup 
⚫ No: Lämnar inställningarna som de är 
⚫ Yes: Fabriksåterställer systemet 

 
Version 
⚫ Booc: 12.11.05(mjukvaruversion) 
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3.8 Radera filer 

Säkerställ att det är rätt filer som raderas. Filerna går inte att återfå efter 
radering. 

⚫ Tryck på ”playback” för att hitta filerna. 
⚫ Tryck på ”menu” för att välja filen du vill radera, en (current) eller allihop (all). 
⚫ Klicka ”OK” för att radera. 
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4 Meterräknare (option) 
1. Tryck på knappen "METRIC / IMPERIAL" för att växla mellan meterisk och brittisk/imperial 

måttenhet. 
 

 

2. Tryck på ”RESET” -knappen för att återställa värdet för kabellängd
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5 Tangentbord (option) 

5.1 Anslutning av tangentbord 

1. Sätt in USB-kontakten på tangentbordet på "KEYBOARD USB"- uttaget 
2. Skriv bokstäverna på tangentbordet 

3. Bokstäverna kommer att visas på skärmen 
 

 

5.2 Tangentbord 
 

 

Teckensnittet och textstorleken är fast och kan inte ändras. De grundläggande funktionerna 
för textfunktionen är simpla. En blinkande markör indikerar aktuell skärmposition. Markören 
kan flyttas på skärmen med tangentbordets piltangenter. Markören kan flyttas vänster och 
höger, upp och ner. Om ingen knapp trycks ned försvinner markören efter ungefär tio 
sekunder. Textfunktionen använder standard US-tangentbordstecken. De alfanumeriska 
tecknen i QWERTY-sektionen på tangentbordet och knapparna på det numeriska 
tangentbordet fungerar som normalt. Tecknen som matas in är som standard gemena 
tecken. Versaler kan skrivas genom att hålla ned skiftknappen eller trycka på CAPS LOCK-
tangenten. Tangentbordets LED-indikator tänds. För att avaktivera CAPS LOCK, tryck på 
tangenten igen. 
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För att radera tecken från skärmen, använd baksteg eller DELETE-tangenterna. DELETE-
tangenten har ingen annan tilldelad funktion. HOME- och END-tangenterna flyttar markören 
höger och vänster på den aktuella raden. RETURN-tangenten flyttar markören till början på 
nästa rad. Textfunktionen kan operera på två sätt. I det första läget läggs texten över 
videoingångssignalen. När videosignalen bryts genererar enheten en mörkgrå 
bakgrundsbild med texten ovanför och växlar tillbaka till videokällan när den återansluts. I 
det andra läget generas videobilden intern och ignorerar den externa videosignalen. Alla 
tangentbordskommandon fungerar likadant i båda lägena. För att växla mellan lägena tryck 
på F3-tangenten. 

 
Esc Rensar markörens nuvarande inställningar 

tillbaka till första raden och positionen 

F1 Flyttar markören tillbaka till första raden och positionen 

F2 Välj text över intern videosignal 

F3 Välj text över extern videosignal 

F4 Växla displayen upp 

F5 Växla displayen ner 

F6 Växla displayen vänster 

F7 Växla displayen höger 

F8 Återställ displayens X-Y-positioner (ursprungsläget) 

F9 Rensa skärmen från text 

 

Texten sparas på en av fyra sidor/nivåer. Text som skrivs på var och en av dessa sidor 
kommer att sparas i enhetens icke-flyktiga minne till dess de skrivs över. För att växla 
mellan sidorna, använd PAGE UP eller PAGE DOWN. PAGE UP flyttar mot sida 1 och 
PAGE DOWN flyttar mot sida 4. För att rensa sidan från text tryck F9.
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6 Felsökningsguide 

Vanliga fel och åtgärder 
 Använd detta avsnitt om problem uppstår med enheten. 

Video utan ljud 

⚫ Mikrofonen ej ansluten eller mikrofon defekt 
⚫ Hörlurar ej anslutna eller hörlurar defekta 
⚫ Kontrollboxens DVR är defekt 

 

Går inte att skriva text 
⚫ För snabb omstart av kontrollboxen 
⚫ Kontrollboxens USB-ingång är defekt 
⚫ Tangentbordet är defekt 
⚫ Kontrollenhetens PCB är defekt 

 

Ingen bild 
⚫ 1,5 m anslutningskabel kopplas ur 
⚫ Defekt kamera eller felaktig kameraanslutning 

⚫ När du trycker på F2, har bilden redan bytt till läget för ingen bildtyp, tryck F3 återgå till bildläget 
⚫ Kontrollenhetens PCB är defekt 

 

Fel vid tidsangivelse 
⚫ Kontrollenhetens PCB är defekt 

 

AV1 no image, AV2 visas normalt 
⚫ Kontrollenhetens PCB defekt 

 

AV1 no image, AV2 no image 
⚫ 1,5 m anslutningskabel är kopplad mellan kabeltrumma och kontrollenhet 
⚫ Kamerahuvudet är inte tillräckligt fastskruvat 
⚫ Kontakten till bildskärmen är urkopplad 
⚫ Bildskärmen är defekt 
⚫ Kontrollenhetens DVR är defekt 

 

Batteri går inte att ladda 
⚫ Laddaren är inte ansluten ordentligt eller AC-adapter defekt 
⚫ Använd endast originalladdare 
⚫ Laddaren är defekt 
⚫ Li-ion-batteri defekt 

 

Batteriet tar snabbt slut 
⚫ Använd batteriet med full effekt 
⚫ Batteriets kapacitet är reducerad 

 
SD-kort fungerar inte 
⚫ SD-kort ej korrekt anslutet 
⚫ SD-kortets skrivskydd är aktiverat (switch på sidan av kortet) 
⚫ SD-kortet är fullt, för över filerna för att frigöra utrymme eller byt SD-kort 

⚫ DVR SD-kortplats är trasig 
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Enheten startar inte 
⚫ Batteriet ej anslutet 
⚫ Säkringar utlösta eller ej anslutna 

⚫ Kontrollenhetens DVR är defekt 
 

Kamerans LED-lampor tänds inte 
⚫ Kameran är felaktigt ansluten 
⚫ Kamerahuvudet är defekt 
⚫ Kabeltrumman är defekt 
⚫ Kontrollenhetens PCB-kort är defekt 

 

Bildskärm visar ej bild 
⚫ Bildskärmen är avstängd 
⚫ Skärmen är ej ansluten 
⚫ Skärmen är defekt 

⚫ Kontrollenheten är defekt 

 


