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1 Anvisningar om säkerhet 
 

1.1 Föreskriven användning 

TV-inspektionssystemet ROCAM
®
 4 – 8m Minimodul är endast avsett för undersökning av tom-

ma och rensade rör och ihåliga hålrum som anges under „Specifikationer/ använd-
ningsområden“ i angivna intervall. Andra tillämpningar är inte tillåtna. 

Lämna inte kamerahuvudet under en längre tid i solen. Detta kan orsaka skador på kameramo-
dulen! Alla tillämpliga standarder och föreskrifter måste följas. 

 

Enheten lämpar sig endast för inomhusbruk, får inte utsättas för regn!  

Dessa är bland annat: 

- Lagen om teknisk utrustning (säkerhetslagen för utrustning) och tillhörande förordningar 

- Lågspänningsdirektivet 

- UVV VBG 1 „Allmänna bestämmelser“ 

- UVV VBG 4 „Elektriska system och utrustning“ 

- Riktlinjer för arbete i trånga utrymmen (BG-regel 77), Policy för arbetsstationer 
 

1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 
 

 

VARNING! 

Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. 

Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka 
elstöt, brand och/eller allvarliga personskador. 

Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk. 

Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till 
batteridrivna elverktyg (sladdlösa). 

1) Arbetsplatssäkerhet 

a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst 
arbetsområde kan leda till olyckor. 

b) Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser 
eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kann antända dammet eller gaserna. 

c) Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande 
avstånd. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget. 

2) Elektrisk säkerhet 

a) Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. Stickproppen får absolut inte 
förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. 
Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elektriskt slag. 

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmeelement, spisar och 
kylskåp. Det finns en större risk för elektriskt slag om din kropp är jordad. 

c) Skydda elverktyget mot regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för 
elektriskt slag. 

d) Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att bära eller hänga upp 
elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på 
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller 
tilltrasslade ledningar ökar risken för elektriskt slag. 

e) När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är 
godkända för utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används 
minskar risken för elektriskt slag. 

f) Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att undvika elverktygets användning 
i fuktig miljö. Felströmsskyddet minskar risken för elstöt. 

3) Personsäkerhet 
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a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd 
inte elverktyget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller 
mediciner. Under användning av elverktyg kan även en kort ouppmärksamhet leda till 
allvarliga kroppsskador. 

b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Den personliga 
skyddsutrustningen som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller 
hörselskydd – med beaktande av elverktygets modell och driftsätt – reducerar risken för 
kroppsskada. 

c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är frånkopplat innan du 
ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller 
bär elverktyget. Om du bär elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter 
påkopplat elverktyg till nätströmmen kann olycka uppstå. 

d) Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innen du kopplar på elverktyget. Ett 
verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kann medföra kroppsskada. 

e) Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen. I 
detta fallkan du lätttare kontrollera elverktyget i oväntade situationer. 

f) Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna 
och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt 
hår kann dras in av roterande delar. 

g) När elverktyg används med dammutsugnings -och –uppsamlingsu-trustning, se till att 
dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt. Användning av dammutsugning 
minskar de risker damm orsakar. 

4) Korrekt användning och hantering av elverktyg 

a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett 
lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde. 

b) Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas. Ett elverktyg som inte 
kann kopplas in eller ur är farligt och måste repareras. 

c) Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet innan inställningar utförs, 
tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig 
inkoppling av elverktyget. 

d) Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverktyget inte användas av personer 
som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning. 
Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer. 

e) Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt 
och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan leda till 
att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan 
elverktyget återanvänds. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg. 

f) Håll skärverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa eggar 
kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra. 

g) Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn 
till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget används på ett sätt som det inte 
är avsett för kan farliga situationer uppstå. 

5) Omsorgsfull hantering och användning av sladdlösa elverktyg 

a) Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat. Om en laddare 
som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand. 

b) 

 

VARNING! Använd endast batterier eller batterityp som är avsedda för 
aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns risk för explosioner, kropsskada 
och brand. 

c) Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från 
reservbatterier för att undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning av batteriets 
kontakter kan leda till brännskador eller brand. 

d) Om batteriet används på fel sätt finns risk för att vätska rinner ur batteriet. Undvik 
kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i 
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kontakt med ögonen uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation 
eller brännskada. 

6) Service 

 Låt elverktyget repareras endast av kvalificerad fackpersonal och med 
originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls. 

 

1.3 Säkerhetsanvisningar 

Vid allt arbete måste lämpliga arbetskläder, arbetshandskar, skyddsglasögon och skyddsskor 
användas. 

Inget arbete får utföras inuti maskinen! På detta område får endast utbildad personal arbeta 
(kontakta kundtjänst)! 

Medicinska tillämpningar av alla slag med hjälp av TV-kontrollsystemet är inte tillåtna! 

Kamerahuvudet och skjutkabel får inte dras ut ur röret med våld! 

 

Ställ rörkabeln bredvid „axeln“, annars finns risk för skador! 

Skjutkabeln är styv och är därför under mekanisk spänning! Håll i den vid avlindning från rullen! 

Se till att du står stadigt. 

Det minsta avståndet får vara UVV 50 cm (genomsnitt 64 cm)! 

 

Kontrollera att skjutkabeln inte har några skador före varje användning. Ska-
dad skjutkabel måste bytas ut! Det råder omedelbar livsfara vid beröring av 
strömförande delar. 

 

 

2 Teknisk data 
 

Arbetstemperatur ............................  -10 ... +50 °C 

Förvaringstemperatur......................  -30 ... +50 °C 

Mått (LxBxH, mm) ...........................  360 x 360 x 100 

Vikt .................................................  1,0 kg 

Kamerahuvud diameter ...................  ø 25 mm  

Tryckkabellängd..............................  8 m  

Tryckkabeldiameter ........................  ø 5,5 mm  

Arbetsområde. ................................  ø 40 – 100 mm  

Skydd kamerahuvudet ....................  IP 68 
 

Ingår: ROCAM
®
 4 – 8m Minimodul, bruksanvisning. 

 

3 Apparatens funktion 

3.1 Översikt (A) 

1 kamerahuvudet 3 skjutkabeln 

2 böjfjädern 4 rullen 
 

3.2 Arbetsanvisningar 

- Akta så att inte skjutkabeln böjs Risk för kabelbrott! 

- Dra inte skjutkabeln över vassa kanter! Risk för kabelskador! 
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3.3 Byta haspel (B) 

 

Innan du byter haspeln på ROCAM
®
 4! 

 Ställ upp ROCAM
®
 4 vertikalt. Den främre luckan måste vara stängd! 

 Avlägsna kamerahuvudet (1) från hållaren och skjutkabeln (3)försiktigt från styrhaken. 

 Lägg kamerahuvudet (1) med skjutkabeln (3) i haspeln (4). 

 Bajonett-kabelförskruvning lossas genom att vrida ett halvt varv och dra försiktigt. Håll fast 
motstycket. Inga skador på kontakten är tillåtna! 

 Lossa låsbultarna genom att dra dem försiktigt ur låset och vrida 90 °. Säkra haspeln (4) från 
att glida. 

 Skjut haspeln (4) mot T-spåret och ta bort den från sidan. Anslutningskabeln får inte vara 
skadad. 

 Montering i omvänd ordning. Var uppmärksam på markeringen när du sätter i haspeln (4). 

Programvaran upptäcker automatiskt det anslutna kamerahuvudet. 

3.4 Arbeta med enheten 

 

Bär skyddskläder! Stå alltid bredvid skjutkabeln! 

 Ta bort skjutkabeln (3) med böjfjädern (2) från hållaren /rullen (4) och ta bort locket. 

 Ta av locket från kamerahuvudet (1) och skruva på böjfjädern (2). 

 

Se upp! Kontrollera för renhet och skador!  

 Vid behov, montera ytterligare tillbehör. För rördiametrar större än 50 mm använd alltid 
ledningssystem! 

 Rengör rörsystemet innan rörinspektionen utförs. 

 Tryck på knappen på den nedre luckan, öppna luckan. Håll i luckan under öppningen. 

 Slå på den nedre tryckknappen på monitorn. Monitorn kan avlägsnas från basenheten för 
optimal betraktningsvinkel. 

 

För kraftigt tryck på pekskärmen kan förstöra monitorenheten! 

 Ta ut kamerahuvudet (1) ur hållaren och ta av skjutkabeln (3) från rullen (4). Skjutkabeln är 
stel och är under mekanisk spänning. Viktigt: Håll i skjutkabeln (3) vid avlindning från rullen 
(4)! Genom att trycka på hållaren/ bromsen kan den spännas fast! 

 För in kamerahuvudet (1) i rörsystemet och tryck på skjutkabeln (3). Viktigt: Vid alltför 
snabb avlindning kan mätarräkningen fortsätta att gå. 

 

Dra inte skjutkabeln (3) över vassa kanter och böj den inte!! Kontrollera 
kamerakabeln före varje användning för skador! 

 

Skjutkabeln (3) kan ligga i slingor under förskjutandet: Risk för kabelbrott!!  

Kamerabilden är upprätt under avancemang genom flera kurvor. 

 Efter avslutat arbete dra skjutkabeln (3) från röret och skjut den direkt på rullen (4) . Ta bort 
grov smuts och vatten från växelkabeln (3) och kamerahuvudet (1) med hjälp av en trasa. 

 Rengör noggrant (se avsnitt 4.). 

 Demontera tillbehör och lägg in böjfjädern (2) med skjutkabeln (3) i rullen (4).  

 Förvara rengjort kamerahuvud (1) och tillbehör säkert. 

 Stäng luckan. 
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Kamerahuvudet och tillbehör måste rengöras efter varje användning och förvaras 
på ett säkert sätt. Vid oförsiktig transport av kamerahuvudet kan det förstöras! 

 

 

4 Skötsel och underhåll 

 

Efter varje rörinspektion måste enheten rengöras!  

 Stäng av enheten längst ner tryckknappen på monitorenheten, ta ut batteriet och dra ut 
strömkontakten. 

 Stäng locket och lås på plats. 

 Avlägsna rullen (4) från ROCAM
®
 4 (se 3.3) och rengör under rinnande vatten. 

 Rengör endast rullen när den är åtskild från enheten. 

 

Enheten måste skyddas mot vatten och får endast rengöras med en fuktig trasa!  

 

 Sätt tillbaka den torkade rullen i enheten (se 3.3). 
 

5 Kundservice 

ROTHENBERGER serviceplatser finns tillgängliga för att hjälpa dig (se listan i katalogen eller 
online) och reservdelar och service finns också tillgängligt via samma serviceplatser. 

Beställ dina tillbehör och reservdelar från din specialiståterförsäljare eller använd vår kundtjänst 
hotline: 

Telefon: + 49 (0) 61 95 / 800 – 8200 

Fax: + 49 (0) 61 95 / 800 – 7491 

Email: service@rothenberger.com 

www.rothenberger.com 
 

6 Avfallshantering 

Vissa delar i detta verktyg innehåller ämnen som kan återvinnas. Detta kan utföras av 
certifierade återvinningsföretag. Vid skrotning av icke återvinningsbara ämnen (t.ex. 
elektronikskrot) skall du ta kontakt med ansvarig kommunal instans. 

Kasta inte förbrukade batterier i elden eller i hushållssoporna. Lämna dem istället hos 
återförsäljaren som tar hand om dem på ett miljöriktigt sätt. 

Gäller endast EU-länder: 

 

Kasta inte elektriska verktyg bland hushållsavfall! Enligt direktiv 2012/19/EG om avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och nationell 
lagstiftning genom vilken direktivet införlivats ska elektriska verktyg som inte längre är 
användbara samlas in separat och tillföras miljövänlig återvinning. 
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ROTHENBERGER Worldwide

www.rothenberger.com

Austria

Belgium

Brazil

Bulgaria

China

Czech
Republic

Denmark

France

Germany

Hungary

India

Greece

ROTHENBERGER Italiana s.r.l.
Via G. Reiss Romoli 17-19 • I-20019 Settimo Milanese
Tel. + 39 02 / 33 50 601 • Fax + 39 02 / 33 50 0151
info@rothenberger.it • www.rothenberger.it

ROTHENBERGER Nederland bv
Postbus 45 • NL-5120 AA Rijen
Tel. + 31 1 61 / 29 35 79 • Fax + 31 1 61 / 29 39 08
info@rothenberger.nl • www.rothenberger.nl  

ROTHENBERGER Polska Sp.z.o.o.
Ul. Annopol 4A • Budynek C • PL-03-236 Warszawa
Tel. + 48 22 / 2 13 59 00 • Fax + 48 22 / 2 13 59 01
biuro@rothenberger.pl • www.rothenberger.pl

ROTHENBERGER Russia
Avtosavodskaya str. 25
115280 Moscow, Russia
Tel. + 7 495 / 792 59 44 • Fax + 7 495 / 792 59 46
info@rothenberger.rz • www.rothenberger.ru

ROTHENBERGER-TOOLS SA (PTY) Ltd.
P.O. Box 4360 • Edenvale 1610
165 Vanderbijl Street, Meadowdale Germiston
Gauteng (Johannesburg), South Africa
Tel. + 27 11 / 3 72 96 31 • Fax + 27 11 / 3 72 96 32
info@rothenberger.co.za • www.rothenberger.co.za

ROTHENBERGER S.A.
Ctra. Durango-Elorrio, Km 2 • E-48220 Abadiano (Vizcaya)
(P.O. Box) 117 • E-48200 Durango (Vizcaya)
Tel. + 34 94 / 6 21 01 00 • Fax + 34 94 / 6 21 01 31
export@rothenberger.es • www.rothenberger.es

ROTHENBERGER Sweden AB
Hemvärnsgatan 22 • S- 171 54 Solna, Sverige
Tel. + 46 8 / 54 60 23 00 • Fax + 46 8 / 54 60 23 01
roswe@rothenberger.se • www.rothenberger.se

ROTHENBERGER (Schweiz) AG
Herostr. 9 • CH-8048 Zürich
Tel. + 41 / 44 435 30 30 • Fax + 41 / 44 401 06 08
info@rothenberger-werkzeuge.ch

ROTHENBERGER TÜRKIYE
ROTHENBERGER Center, Barbaros Bulvarı No:9
TR-34775 Şerifali / Ümraniye-Istanbul
Tel. + 90 / 216 449 24 85 • Fax + 90 / 216 449 24 87
rothenberger@rothenberger.com.tr
www.rothenberger.com.tr

ROTHENBERGER Middle East FZCO
PO Box 261190 • Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
Tel. + 971 / 48 83 97 77 • Fax + 971 / 48 83 97 57
office@rothenberger.ae

ROTHENBERGER EQUIPMENT TRADING & SERVICES LLC
PO Box 91208 • Mussafah Industrial Area
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel. + 971 / 25 50 01 54 • + 971 / 25 50 01 53
uaesales@rothenberger.ae

ROTHENBERGER UK Limited
2, Kingsthorne Park, Henson Way,
Kettering • GB-Northants NN16 8PX
Tel. + 44 15 36 / 31 03 00 • Fax + 44 15 36 / 31 06 00
info@rothenberger.co.uk

ROTHENBERGER USA LLC
7130 Clinton Road • Loves Park, IL 61111, USA
Tel. +1 / 80 05 45 76 98 • Fax + 1 / 81 56 33 08 79
pipetools@rothenberger-usa.com  
www.rothenberger-usa.com

Italy

Netherlands

Poland

Russia

South Africa

Spain

Switzerland

Turkey

UAE

UK

USA

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestraße 7
D- 65779 Kelkheim / Germany
Telefon + 49 (0) 61 95 / 800 - 0
Fax + 49 (0) 6195 / 800 - 3500
info@rothenberger.com

ROTHENBERGER Australia Pty. Ltd.
Unit 6 • 13 Hoyle Avenue • Castle Hill • N.S.W. 2154
Tel. + 61 2 / 98 99 75 77 • Fax + 61 2 / 98 99 76 77
rothenberger@rothenberger.com.au
www.rothenberger.com.au

ROTHENBERGER Werkzeuge- und Maschinen
Handelsgesellschaft m.b.H.
Gewerbeparkstraße 9 • A-5081 Anif
Tel. + 43 62 46 / 7 20 91-45 • Fax + 43 62 46 / 7 20 91-15
office@rothenberger.at • www.rothenberger.at 

ROTHENBERGER Benelux bvba
Antwerpsesteenweg 59 • B-2630 Aartselaar
Tel. + 32 3 / 8 77 22 77 • Fax + 32 3 / 8 77 03 94
info@rothenberger.be • www.rothenberger.be

ROTHENBERGER do Brasil LTDA
Av. Fagundes de Oliveira, 538 - Galpão A4
09950-300 - Diadema / SP - Brazil
Tel. + 55 11 / 40 44- 4748 • Fax + 55 11 / 40 44- 5051
spacente@rothenberger.com.br • www.rothenberger.com.br

ROTHENBERGER Bulgaria GmbH
Boul. Sitnjakovo 79 • BG-1111 Sofia
Tel. + 35 9 / 2 9 46 14 59 • Fax + 35 9 / 2 9 46 12 05
info@rothenberger.bg • www.rothenberger.bg

ROTHENBERGER Pipe Tool (Shanghai) Co., Ltd.
D-4, No.195 Qianpu Road,East New Area of Songjiang 
Industrial Zone, Shanghai 201611, China
Tel. + 86 21 / 67 60 20 61 • + 86 21 / 67 60 20 67
Fax + 86 21 / 67 60 20 63 • office@rothenberger.cn

ROTHENBERGER CZ 
Prumyslova 1306/7 • 102 00  Praha 10
Tel. +420 271 730 183 • Fax +420 267 310 187
prodej@rothenberger.cz • www.rothenberger.cz   

ROTHENBERGER Scandinavia A/S
Smedevænget 8 • DK-9560 Hadsund
Tel. + 45 98 / 15 75 66 • Fax + 45 98 / 15 68 23
roscan@rothenberger.dk

ROTHENBERGER France S.A.
24, rue des Drapiers, BP 45033 • F-57071 Metz Cedex 3
Tel. + 33 3 / 87 74 92 92 • Fax + 33 3 / 87 74 94 03
info-fr@rothenberger.com • www.rothenberger.fr

ROTHENBERGER Deutschland GmbH
Industriestraße 7 • D-65779 Kelkheim/Germany
Tel. + 49 61 95 / 800 81 00 • Fax + 49 61 95 / 800 37 39
verkauf-deutschland@rothenberger.com 
www.rothenberger.com

ROTHENBERGER Werkzeuge Produktion GmbH
Lilienthalstraße 71- 87 • D-37235 Hessisch-Lichtenau
Tel. + 49 56 02 / 93 94-0 • Fax + 49 56 02 / 93 94 36 

ROTHENBERGER Hellas S.A.
Agias Kyriakis 45 • 17564 Paleo Faliro • Greece 
Tel. + 30 210 94 02 049 • +30 210 94 07 302 / 3
Fax + 30 210 / 94 07 322
ro-he@otenet.gr • www.rothenberger.com

ROTHENBERGER Hungary Kft.
Gubacsi út 26 • H-1097 Budapest
Tel. + 36 1 / 3 47- 50 40 • Fax + 36 1 / 3 47 - 50 59
info@rothenberger.hu • www.rothenberger.hu

ROTHENBERGER India Pvt. Ltd.
Plot No 17, Sector - 37, Pace city-I 
Gurgaon, Haryana - 122 001, India
Tel. 91124- 4618900 • Fax 91124- 4019471
contactus@rothenbergerindia.com
www.rothenberger.com

Australia

Sweden




