
Knappar & Funktioner StyrboxKnappar & Funktioner Styrbox
CROSS Touch med tillbehör repareras eller byts ut utan 
kostnad - dvs. om handhavandet av utrustningen skett 
enligt instruktionsbok och att service har gjorts var 6:e 
månad på leverantörens verkstad - under garantitiden 12 
månader från köp.

• Följ instruktioner och procedurer som beskrivs i den 
engelska manualen för riktig drift av instrumentet.
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CROSS Touch 2014

Styrbox med inbyggd PC

Kameramodul
SR 100

Kabeltrumma

Kamerahiss

Motorvagn
FW 150

• Styrbox med inbyggd PC och Windows 8 1 st
• Kabeltrumma med 300m singelkabel 1 st
• Motorvagn FW 150 S ED2, 4WD med kamerahiss 1 st
• Hjul för FW150 G12 ø93 4 st
• Hjul för FW150 Z02 4 st
• Hjul för FW150 NW500, Z5 4 st
• SR 100 Kameramodul 1 st 
• Power LED ring 100 1 st
• Motorvagn FW 100 * 1 st
• SR 50 Kameramodul * 1 st

* = extra tillbehör

1.  Funtionsknappar för systemet
 PÅ/AV Huvudbrytare, dator, kamera
2.  Funktionsknappar skärm
 360 Scanning, Laser, Laser scan, Satelitkontroll, 
 Aktivera fjärrkontroll och inaktiverar Systemenhetens
 manöverpanel, sändare,  fisheye kamera (RPP), 
 Backkamer mm.
3.  Funktionsknappar kabeltrumma
 Hastighetskontroll, Kabeltrumma PÅ/AV, moment   
 kabel, belysning tangentbord
4.  Funktionsknappar kamera
 Kamera belysning, Extra belysning, Bländarjustering
5.  Pekskärm
6.  Joystick
 Vänster Joystick (Kamera), Höger Joystick (kameravagn)

STRÖMBRYTARE

  Huvudströmbrytare
 AV / PÅ (LED-indikering)

 Strömbrytare PC
 AV / PÅ (LED-indikering)

 Strömbrytare Kamera
 AV / PÅ (LED-indikering)

MANÖVERPANEL MITTEN

 Joint Scan (360 Scanning)
 Automatisk scanning 360O. 
 Tryck in knapp i 2 sekunder (LED-indikation)

 Laser                         
 Laser PÅ/AV

   Laserscan
 Automatisk 360O laser scanning för   
 diametermätning 
 (OBS! Kräver WinCan programvara)

 SAT Control (Satelitkontroll)                                                   
 SAT PÅ/AV (LED-indikation)

   Inne/ute-byte                                                                    
 Aktiverar fjärrkontroll och inaktiverar System-
 enhetens manöverpanel. (LED-indikation)

 Söksändare                                                         
 Aktiverar on/off för inbyggd sändare för SR50,
 (OBS! Alltid aktiv med SR100)

 RPP                                                        
 Aktiverar fisheye kamera i SR100 
 (OBS! endast för SR100RPP) 

 SAT Singel kabel
 Inaktiverar eller? videofunktion för 25m rörål 
 i SAT systemet om SAT-FW med 300m ED. 
 (Max längd 300m+25m)

 SAT Multikabel                                                        
 Aktiverar videofunktion för 150m rörål i SAT-
 systemet om 300m ED. (Max länd 150m)

 Back-kamera                                                       
 PÅ/AV för bakåtseende kamera om sådan är
 monterad.

MANÖVERPANEL HÖGER

 Hastighetskontroll
 Kontrollerar kameravagnens hastighet med
 +/- knappar, inbyggd knapp i toppen på Joystick
 som låser hastigen.

Garanti

Försiktighet

Beskrivning

Delar

LATHUND CROSS Touch Rörinspektionssystem med tillbehör (övrigt se engelsk manual)

Knappar & Funktioner Styrbox

 Baksida
 1. Ljud 2. Nätverk (RJ45) 3. VGA (RS-232) 
 4. 2st Display Port (DPP) 5. 4st USB2 6. PS/2 Mus 
 och tangentbord 7. 2st USB B (1st DE) 8. RPP 
 (endast utsignal) 9. Video (endast insignal) 
 10. USB 2/ USB3(blå) 11. DVI 12. 2st Video 
 (endast insignal) 13. Kabeltrumma, styrning 
 14. Skyddslucka för anslutningar

 Synkronisering                        
 Ej aktiv.

 Kabeltrumma PÅ/AV
 Inaktiverar kabeltrumma.

 Kabelmoment
 Drar in kabel i trumman med inställt moment.

 Belysning tangentbord
 AV/PÅ för inbyggd tangetbordsbelysning.

MANÖVERPANEL VÄNSTER

 Kamerabelysning
 +/- Knappar för kamerabelysning 0-100%, 
 LED-indikerar min- och maxläge.

 Extra belysning 
 +/- Knappar för extra kamerabelysning 0-100%, 
 LED-indikerar min- och maxläge.

 Justering bländare 
 +/- Knappar för justering av bländare, reset om
 både + och – hålls in samtidigt.

 Fokus / Autofokus 
 Växla mellan manuell fokus och autofokus
 (zoomfunktionen kommer att vara aktiv i 
 autofokusläge - zoomfunktionen styrs av 
 vänster joystick).

JOYSTICK HÖGER & VÄNSTER

 Joystick Vänster  (Kamera)                                                            
   Tiltar/vrider kamerahuvudet.

  Panorerar från ena sidan till andra sidan.

    Zoom eller manuell fokusering.

   Återgång till kamerans neutralläge.

 Joystick Höger (Framåt/Bakåt kameravagn)                                                            
   Styrning av kameravagn/SAT tilt.

  Kör kameravagn framåt respektive bakåt/
       SAT panorering.
    Höjer/sänker kamerahiss/ 
           SAT push funktion.
   Låser hastigheten på kameravagnen.

Notera: Kamerahissen är endast aktiv när kameravagnen 
är i rörelse.

Belysningsring



Säkerhet & DriftsvillkorKameravagn FW 150Kameravagn FW 150Knappar/Anslutningar kabeltrumma

HAMAFO Teknik AB
Kvarnbergsvägen 29, 141 45 HUDDINGE
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1.  Huvudströmbrytare/Nödstopp
 
2.  Dator (PÅ/AV)
 
3.  Kamera (PÅ/AV) 

4.  Kabeltrumma manuellt läge
 
5.  Kabeltrumma automatiskt läge

6.  Knapp för manuell justering av kabeltrummans 
 upplindning av kabel 

MANÖVERPANEL FRONT

1.  Fjärrkontroll
 
2.  Styrbox (styrning)
 
3.  220V anslutning (inbyggd säkring)

ANSLUTNINGAR BAKSIDA

Övertryck
FW 150 måste ha ett övertryck för att garantera att ingen 
fukt kommer in vagnarna. Detta kontrolleras med hjälp av 
nippeln på vagnens övre baksidan. Skruva ur bort nippel 
och skruva dit ventiladaptern och fyll.

Kamera SR 100 och FW 150 är sammankopplade med 
varandra när det gäller det interna trycket. Dvs SR 100 
måste vara monterad på FW 150 för att få ett slutet 
system.

Det nödvändiga interna drifttrycket hos vagnen är 0,9 
bar till 1,9 bar. 

Kontrollera varje gång vagnen används eller byter tillbe-
hör och delar så att vagnens tryck är intakt.

OBS! Om trycket är under drifttrycket kommer detta att 
indikeras på Styrboxens Monitor vid uppstart

OBS! För att fylla på tryck används Nitrogen eller torr luft.

OBS! Varje gång kamera, extra belysning mm. tas bort 
försvinner trycket i vagnen och måste därefter fyllas på 
igen med övertryck.

1. Skruva bort ventil-
hatten som sitter 
bak på FW 150.

2. Skruva dit för-
 längningsnippeln.

3. Koppla in slang för 
påfyllning.

4. Före påfyllning 
sätts skärmen på 
för att visa det 
interna trycket i 
vagn och kamera.

 Värdet visas 
 bakom datum. 

Stäng av datum 
m e d  h j ä l p  a v 
snabbtangenter-
na

5. Om tryck saknas i 
vagn och kamera 
kommer texten 
visas i rött och 
blinka.

6. Öppna först 
 huvudvent i len 

och sedan ut-
gående ventil för-
siktigt tills 1,8bar 
visas på display-
en.

7. 1,8bar visas på 
displayen.

OBS!  Efter  påfy l ln ing och innan du använder 
kameran i avloppet, glöm inte att skruva loss 
ventilenförlängningen och skruva fast ventilhatten.

• Koppla ur strömkabeln innan du gör ändringar på 
utrustningen! 

• Anslut systemet endast till elnätets spänning som anges 
på märkskylten. Elnätet måste vara korrekt jordad. 
Använda endast kabel med skyddsjordning. Ersätta 
defekt kabel omedelbart. 

• Ställ alla kontroller till sin respektive nollposition innan 
du slår på strömmen! Annars kan vagnar mm. orsaka 
olyckor genom att börja löpa okontrollerat! 

• Placera vagnen vid start på ett sätt som hindrar det från 
att orsaka en olycka, t.ex. kör ut på vägen eller falla ner 
i brunnen. Överväg också felaktiga drift, fel och tiden 
du måste reagera på detta. 

• Böj inte kabeln mer än diameter som bestäms av kabeln 
på kabeltrumman. 

• Förvaras oåtkomligt för damm, smuts och fukt, särskilt 
delar som inte är vattenskyddade. 

• Kondensvatten i elektroniska apparater kan orsaka kort-
slutning. Vid kallt väder, bör alla delarna vara tillräckligt 
varma innan de används. Att förhindra kondens, lagra 
utrustningen i ett torrt och tillräckligt varm plats. 

• Tätheten på kameran, vagnen med tillbehör och 
kamerakabeln kan endast garanteras genom korrekt 
användning av kontakter. Alla tätningar och elektriska 
kontakter måste vara rena och oskadade. Dessutom 
måste tätningar vara smorda (använd vaselin eller 
speciella O-ringsfett). Fukt kan orsaka skador på hela 
systemet! 

• Använd alltid kabelguide runt skarpa kanter för att 
förhindra att kamerakabel slits onormalt. 

• AC generatorer skall vara lämpligt för användning till 
elektronisk utrustning. Resultaten skall ge en korrekt 
och stabil spänning utan störning. Annars kan vide-
obilder snedvridas eller att utrustning skadas av för 
höga spänning!


