
Garanti
DIGIMAX Pro med tillbehör repareras eller byts ut utan 
kostnad - dvs. om handhavandet av utrustningen skett en-
ligt instruktionsbok 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 DIGIMAX Pro Rörinspektionssystem med kameramodul SR 100 och kameravagn FW 150
(övrigt se engelsk manual)

Beskrivning

Styrbox front Motordriven kabeltrumma
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Digimax Pro 2012

1. Styrbox (DIGIMAX Pro ED) med 12,1” färgmonitor, 1 st
 tangentbord samt joystick 
2. Motordriven kabeltrumma (KMT2003) med 1 st 
 250m kabel (singelkabel) 
3. Kameramodul (SR 100) 1 st
4. Kameravagn (FW 150) 1 st 

Tillbehör
• Elektrisk Kamerahiss för FW 150 (5) 1 st
• Hjulbreddare (6) 1 st
• Extra LED belysningsring för SR 100 (7) 1 st
• Hjul för FW150 G12 ø93 4 st
• Hjul för FW150 ø110 4 st
• Hjul för FW150 NW500, Z5 4 st

Joystick

1
2

3

4

5,6 och 7

1. Kontakt för Joystick
2. Strömbrytare: För att reversera kamera (extra tillbehör)
3. USB-port: PC-gränssnitt för datakommunikation med
 display enhet.
4. Timvisare
5. Kontakt för Tangentbord
6. Joystick
7. Tangentbord
8. Huvudströmbrytare med säkring
9. Kontakt för Multikabel (MD) Kabeltrumma
10. Videoingång 
11. Kontakt för Singelkabel (DE) Kabeltrumma 
12. Videoutgång
13. Monitorutgång

1, 4 Fokus
Justerar fokus (in) kanpp (1) eller brännvidden och i motsatt
riktning (ut) knapp (4).

Fokusjustering gäller endast för kamera med mekaniska 
stopp vid ändläge.

Fokusjustering arbetar med två hastigheter på ED kameror:

Sakta med kort tryckning för att förenkla exakt justering.
Snabbt med längre tryck fokusera snabbt på ett större 
avstånd.  

2.  Belysning Kamera  
3.  Extra belysning 
5.  Joystick Kamera 
 framåt - bakåt / Panorera åt vänster - höger 
 vänster - höger / Rotera vänster - höger 
6.  Joystick vagn  
 framåt - bakåt / framåt - bakåt 
 vänster - höger / vänster - höger (framåt riktning)
7.  Justering och kontroll av kabeltrummans hastighet

Neutralläge (Nolläge) Kamerahuvudet
Tryck samtidigt på båda fokusknapparna (1 & 4), släpp båda 
knapparna samtidigt och kameran återgår till neutralläge.

Kamerahiss
1. Tryck på båda fokus tryckknappar (1 & 4).
2. Lyfta upp kameran, flytta vagnjoystick (6) till höger.
3. Sänka kameran, flytta vagnjoystick (6) till vänster.

Snabbpositionering av kamera
Kamerahuvudet kan ställas i 8 olika positioner som ett 
snabbkommando. 
1. Tryck på båda fokus tryckknappar (1 & 4).
2. Flytta kamerajoystick (5) till önskad position.
3. Kamerans läge kommer att stanna när fokus 
 tryckknappar (1 & 4) och kamerajoystick (5) släpps   
 samtidigt.

Zoom
Växla mellan Zoom och Fokus
1. Justera zoom med fokusknappen.
2. Sätt belysningsknapparna (2 & 3) till noll.
3. Tryck på båda fokus tryckknappar (1 & 4) i minst
 en sekund. Detta stänger av autofokus och 
 zommfunktionen.
4. Slå på belysningen igen.

För att växla/återgå, gör om proceduren ovan.

Joystick

Vagn och kamera styrs med Joystick. 

Beroende på om valfria speciella funktioner installerats har 
Joysticken ytterligare funktioner. 

Dessa funktioner beskrivs i följande kapitel eller i instruk-
tionerna för ytterligare tillbehör.

Inkoppling strömkablar

Nödstopp
Stänger ner hela systemet 
inkl. Styrbox.

Uppstart
Se till att nödstoppsknappen är utdragen (2) och att syste-
met är igång (3). Med knapp (1) i läge “hand” kan kabeln 
dras ut för hand eller köras ut genom att vrida knapp (4)  
till vänster.

För att dra in kabeln vrid knappen (5) till höger i “hand” 
läge. 

Vrid sedan knapp (1) till höger för att ställa in kabeltrum-
man i automatiskt läge och spänn upp kabeln. Hastigheten 
regleras med genom att vrida knappen (4).

Nollställ metervisaren
Genom att trycka på Reset nollställs metervisaren där 
kameravagnen startar. 
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MONITORMENYKameravagn FW 150 Säkerhet & driftsvillkor
• Koppla ur strömkabeln innan du gör ändringar på utrust-

ningen! 

• Anslut aldrig kameran eller kameravagn direkt till 
Singelkabelkabeln. FW100 Varia måste ha Tender-vagnen 
mellan kabel och kameravagn. Högspänning kan annars 
skada kamera och vagn! 

• Anslut systemet endast till elnätets spänning som anges 
på märkskylten. Elnätet måste vara korrekt jordad. An-
vända 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 rörålen 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 speci-
ella O-ringsfett). Fukt kan orsaka skador på hela systemet! 

• Använd alltid kabelguide runt skarpa kanter för att fö-
rhindra 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 videobilder 
snedvridas eller att utrustning skadas av för höga spän-
ning!

Uppkoppling
A  Se till att Styrboxen är avstängd.

B  Installera alla nödvändiga enheter till kameranvagnen. 

C  Anslut alla komponenter: 
 - Styrbox, 
 - Kabeltrumma, 
 - Kameravagn,
 - Kamerahiss, 
 - Kamera. 
 Kameranvagnen bör endast köras med kameran installerad. 

D  Placera kameravagnen så det kan inte orsaka en olycka  
 (faller ner i brunnen, kör ut på gatan, etc.)! Överväg också 
felaktiga drift, fel och tiden du måste reagera på detta! 

 
 För att kalibrera lutningsmätaren måste kameravagnen  

 stå på en horisontell yta. 

E  Den korta förflyttningar av vagn och kameran under power-
on får inte hindras. 

F  Ställ alla knappar på fjärrkontrollen till noll. Stäng av alla  
 strömknappar.

 
G  Sätt på Styrboxen. 

Uppstart av system

I medföljande manualer (engelska) finns mer information.

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

Manualer

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 tillbehör 
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 hu-
vudventilen och 
sedan utgående 
ventil försiktigt 
tills 1,8bar visas 
på displayen.

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.

Systemet startas med huvudströmbrytaren på styrboxen. 

-  Kontrollera att alla knappar på fjärrkontrollen är vridna 
till noll. 

- För att kalibrera lutningsmätningen tryck på både fokus-
knapparna och hålla dem intryckta i 10 sekunder efter 
att huvudströmbrytaren slagits på. För att kalibrera lut-
ningsmätaren måste kameravagnen stå på en horisontell 
yta. 

- Observera vagnen samtidigt som du slår på huvud-
strömbrytaren. Kameravagnen gör korta rörelser under 
uppstart. 

-  Stänga av huvudströmbrytaren omedelbart om kamer-
avagnen börjar köra utan kontroll på grund av ett misstag 
eller fel!  I detta fall gå igenom alla lägen i ”Uppkoppling”-
listan. 

Om felet uppstår igen kontakta service.


