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1 Generelt 

1.1 Informationer om 

instruktionsbogen 

Denne instruktionsbog gør det muligt for dig at 
betjene Wöhler VIS 500 på en sikker måde. Du 
bedes opbevare denne instruktionsbog 
permanent. 

Wöhler VIS 500 må principielt kun anvendes af 
sagkyndige medarbejdere til forskriftsmæssig 
anvendelse.  

Vi tager ikke ansvar for skader, som måtte opstå 
på grund af tilsidesættelse af denne 
instruktionsbog.  

1.2 Ophavsret Uden forudgående skriftligt samtykke fra Wöhler 
er det ikke tilladt at mangfoldiggøre, fotokopiere, 
reproducere eller oversætte denne dokumentation 
eller dele deraf. 

1.3 Henvisninger i 

instruktionsbogen  ADVARSEL! 

Kendetegner henvisninger, hvor der er fare for 
kvæstelse eller død, hvis de ikke overholdes.  

 

 FORSIGTIG! 

Kendetegner henvisninger til risici, som kan 

medføre skader på udstyret. 

 

 HENVISNING! 
Fremhæver tips og andre nyttige oplysninger.  
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1.4 Forskriftsmæssig 

anvendelse 

Wöhler VIS 500-inspektionskameraet er designet 
til visuel inspektion og dokumentation af 
røggassystemer, luftskakte og skorstene osv. 

Udstyret må kun anvendes af sagkyndige 
medarbejdere. 

Al anden anvendelse betragtes som ikke 
forskriftsmæssig. 
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Leveringsomfang Udstyr Leveringsomfang 

Wöhler VIS 500  
videoinspektions- 
system 

Monitorenhed  

Wöhler dreje/svinge-
kamerahoved Ø 40 
mm, tilslutningsdygtigt 

Kamerakabel 20 med 
metrisk 

3 plastkoblinger 

1 bærerem-system 

1 USB-
strømforsyningsenhed 
med USB-C-kabel 

Plastkasse 
 

Opbevaring og transport For at undgå transportskader skal hele 
videosystemet altid transporteres i den originale 
kuffert.  
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1.5 Bortskaffelse 

 

Elektronisk udstyr må ikke bortskaffes i 
dagrenovationen, men skal bortskaffes i henhold 
til de gældende miljøbestemmelser. 

Beskadigede batterier er specialaffald og skal 
afleveres til bortskaffelse på de dertil beregnede 
genbrugspladser.  

1.6 Producentadresse Wöhler Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1  

33181 Bad Wünnenberg 

Tlf.: +49 2953 73-100 
E-mail: info@woehler.de 
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2 Vigtige henvisninger 

Personbeskyttelse 

 ADVARSEL! 

Ret ikke kamerahovedet direkte mod øjnene, når 
kameraet er tændt. LED-pærerne er ekstremt 
lysstærke og kan blænde øjnene. 

 

 ADVARSEL! 

Sørg for at føre stangen kontrolleret. På grund af 
det fleksible materiale kan stangen slå, hvis den 
skrider. Beskyt især øjnene.  

 
 

 ADVARSEL! 

For at begrænse eksponeringen af personer over 
for elektromagnetiske felter skal der ved tændt 
positionssender og midlertidigt eller vedvarende 
ophold i nærheden af kamerahovedet overholdes 
en sikkerhedsafstand på 5 cm.  

 

Arbejdsmiljø 

 ADVARSEL! 

Sørg for, at kameraet står sikkert, og at personer 
står godt fast, især ved arbejde i stor højde, f.eks. 
på et tag.   

 

 ADVARSEL! 

Forud for inspektionen skal det sikres, at den del, 
som skal inspiceres, ikke er strømførende. 

 

 FORSIGTIG! 

Skub ikke kamerahovedet ind i et stærkt 
olieforurenet eller syreholdigt miljø. Anvend aldrig 
kamerahoved og stang til at skubbe forhindringer 
væk.  
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Arbejdstemperatur 

 FORSIGTIG! 

Anvend ikke kameraet ved temperaturer over 40°. 
Høje temperaturer kan beskadige kameraet.   

Vandtæthed 

 FORSIGTIG! 
Kun kamerahoved og forbindelsesstang er 

vandtætte. Beskyt kuffertens indhold mod vand!   

Slagfasthed 

 FORSIGTIG! 

Kamerasystemet er ikke slagfast. Kufferten må 
ikke smides eller falde!   

Tilbehør 

 FORSIGTIG! 

Anvend udelukkende originalt Wöhler-tilbehør og 
reservedele.   

Stærke magnetiske eller 
elektriske felter  HENVISNING! 

Anvend ikke kameraet i nærheden af 
fjernsynstårn, mobilt radioudstyr og andre kilder 
med magnetiske eller elektriske felter, da dette 

kan medføre billedforstyrrelser.  

Ydre påvirkninger 
 HENVISNING! 

Ydre påvirkninger som statiske afladninger kan 
forårsage funktionsforstyrrelser. I dette tilfælde 
skal du slukke kameraet og derefter tænde det 
igen.  
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3 Tekniske data 

3.1 Monitor 

 
Fig. 1: Monitor 

 

Beskrivelse Angivelse 

Dimensioner kabinet 245 x 141 x 53 mm 

Skærmdiagonaler 7 tommer 

Vægt 710 g 

TFT - display 7“ / 16:9 format 

1024 x 600 pixel 

Ladekabel USB-C 5 V/3 A 

Strømforsyning 3,7 V,  

11400 mAh  li-ion batteri 

Anvendelsestid 6 timer  

Arbejdstemperatur 0 - 40 °C 

Opbevaringstemper
atur 

- 20 °C – 50 °C 

WLAN funktion Trådløs LAN IEEE 
802.11 b/g/n netværk 
standard 

2412-2472 MHz,  
< 10dBm 
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3.2 Dreje-

/svingkamerahoved 

(valgfri) 

 

 
Fig. 2: drejeligt og svingbart 
kamerahoved 

 
Fig. 3: Drejning 360° 

 
Fig. 4:Svingning 180° 

Beskrivelse Angivelse 

Type 1/3“ Color CMOS 

Opløsning 720 x 576 px (PAL) 

720 x 480 px (NTSC) 

Objektiv f = 2,3 mm, F = 2,5 

Lyskilder 12 hvide LED-pærer 

Beskyttelse vandtæt iht. IP 67 (30 
min. op til 1 m dybt) 

Dimensioner Ø 40 x 60 mm 

Frekvens på indbyg-
get sender 

9,2 kHz 

Billedoptagelsesvink
el diagonal 

130° 

Arbejdsbetingelser 0 … 40 °C,  
RH 95 % maks. 

Opbevaringsbetingel
ser 

-20 … 50 °C 

RH 95 % maks. 
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3.3 Miniaturekamerahoved 

(valgfri) 

 
Fig. 5: Miniaturekamerahoved 

 
 

 

Beskrivelse Angivelse 

Type 1/3“ Color CMOS 

Opløsning 720 x 576 px (PAL) 

720 x 480 px (NTSC) 

Objektiv f = 2,3 mm, F = 2,5 

Lyskilder 12 hvide LED-pærer 

Beskyttelse vandtæt iht. IP 68 (30 
minutter op til 30 m 
dybt) 

Dimensioner Ø 26 mm x 38 mm 

Frekvens på indbyg-
get sender 

9,2 kHz 

Billedoptagelsesvink
el diagonal 

145 ° 

Arbejdsbetingelser  0 … 40°C,  
RH 95 % maks. 

Opbevaringsbetingel
ser 

-20 … 50 °C 

RH 95 % maks. 
 

3.4 Haspel med 

kamerastang 
Beskrivelse Angivelse 

Stanglængde 30 m eller 20 m 

Minimal bøjeradius ca. 297 mm 

Forbindelseskabel til 
monitoren 

2 m 

 

 

  



Tekniske data 

 

14 

3.5 Elektronisk 

metertælling 
Beskrivelse Angivelse 

Opløsning 23 mm 

Maks. afvigelse 5 % af måleværdi 
 

3.6 Opbevaring Beskrivelse Angivelse 

Lagermedium Intern hukommelse el-
ler 

USB-stik med 

max. 32 GB (anbefalet 
Wöhler art. 11269) 

Maksimal optagetid in-
tern hukommelse 

1 h 

Opløsning på den 
lagrede optagelse 

 

Foto, med 
blændinger (.png) 

1024 x 600 pixel 

Foto, uden 
blændinger (.png):  

1024 x 685 pixel 

Video (.mkv):  720 x 576 px (PAL) 

720 x 480 px (NTSC) 
 

 

3.7 Dobbeltskalskuffert Beskrivelse Angivelse 

Dimensioner 18 x 46 x 50 cm 
(LxBxH)  

Totalvægt med 
monitor, kamerahoved 
og stang 

10 kg 

 

 

3.8 Optagelse Beskrivelse Angivelse 

Max. Varighed af vide-
ooptagelse (videoen 
slutter automatisk) 

29 minutter og 59 se-
kunder (29:59 min) 
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4 Konstruktion og funktion  

4.1 Videoinspektionssystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Wöhler VIS 500 kamerasystem 

 

Billedtekst:  

 

1 Monitor 

2 Kamerakabel 

3 Kamerahoved 

4 Montering af kamerahoved 

 

  

3 

2 

4 

1 
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4.2 Monitor 

 

 
 

Fig. 7: Monitor 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Underside af monitor med klemrække 

  

1 1 

1 1 
2 

3 

4 5 6 7 
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Billedtekst:  

 

1 Fastgørelsesåbninger til blændingsbeskyttelsen 

2 Klemrække på undersiden 

3 Joystick 

4 Tilslutning CTIA-standard til headset med hovedtelefoner og mikrofon til 
optagelse af en kommentar under videooptagelsen  

5 USB-tilslutning til USB-stik 

6 Reset-åbning 

7 USB-C-tilslutning til ladekabel 

 

5 Tilslutning af 

kameraet til 

kabeltromlen 

Du har mulighed for at tilslutte monitoren Wöhler 
VIS 500 til alle Wöhler VIS-kabeltromler, også til 
ældre versioner. 

 
 

Fig. 9: Tilslutning til kabeltromle  

 

 Hvis din kabeltromle stadig har en ældre stik-
version (se illustrationen), skal du gå frem som 
følger:: 

 

Fig. 10: Fjernelse af forseglingen 
fra skærmtilslutningen 

  

 Fjern forseglingen fra skærmtilslutningen, 
f.eks. med en skruetrækker.. 

Du kan nu tilslutte skærmen til kabeltromlen som 
beskrevet i vejledningen "Kabeltromle".  

  

gamle 
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6 Opstart af kamerasystemet 

6.1 Aktivering af 

batteriet 

Hvis kamerasystemet ikke kan tændes ved første 
opstart, har du to muligheder for at aktivere 
batteriet: 

 Tilslut monitoren til strømmen med 
strømstikket. Tænd kamerasystemet. Derefter 
kan kameraet tændes også uden forbindelse til 
strømmen. 

eller 

 foretag en reset 1, sml. kapitel 13.1. 

6.2 Kamerahoved 

skrues på 

 Sæt kamerakablets 8-pin-stik i 
kamerahovedets stikkontakt. 

Skru derefter de gevindskårne dele af 
kamerahovedet og kamerakablet sammen. 

 FORSIGTIG! 

Kun en fast samling sikrer en vandtæt forbindelse. 

 

 

6.3 Håndtering af monitor 

 HENVISNING! 
Det er muligt at dreje skærmen, så kameraet kan styres med højre eller venstre 
hånd. Billedet roterer derefter automatisk. 

  

Beskyttelse af skærmen Den gennemsigtige skærmbeskytter kan fjernes 
og sættes på igen, alt efter hvordan kameraet bru-
ges. 

 Afhængigt af din arbejdsstilling skal du 
sætte skærmbeskyttelsens to stifter ind i 
de to stik direkte over eller under skær-
men. Magneter i enderne af stifterne 
sikrer et stabilt greb. 
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6.4 Opladning af batteriet 

 
 

 ADVARSEL! 
Livsfare på grund af elektrisk strøm! 

Tag aldrig fat i strømstikket med våde hænder! 

Hold strømstikket på afstand af fugt! 

Træk ikke strømstikket ud af stikkontakten i kablet, 
det kan springe! 

Anvend kun strømstikket, når den elektriske 
spænding, som er angivet på typeskiltet, stemmer 
overens med stikkontaktens spænding!  

 
Fig. 11: Batteri-ikon, 60 % 

I displayets sidehoved findes der til højre et 
batteriladesymbol. Batteriladningen vises i blåt 
eller orange (≤ 20 %).  

  Hvis batteriladning vises i rødt (≤ 10 %), skal 
batteriet lades op.  

Ved lav batteriladning blinker tasterne kortvarigt 
rødt, når man forsøger at tænde kameraet. 
Kameraet kan så først tændes, når det tilsluttes til 
strømforsyningen.  

 

 For at lade batteriet op skal du forbinde 
monitoren til nettilslutningen med USB-C-
strømforsyningsenheden, som er indeholdt i 
leveringsomfanget. 

 Her skal du stikke USB-C-stikket ind i USB-
porten på monitorens underside.  

Fig. 12: USB-port markeret med pil 
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Fig. 13: Taste- og batterivisning 
under ladeprocessen 

Ved slukket kamerasystem blinker foto- og 
videotasten rødt under ladeprocessen. 

Efter afsluttet ladeproces lyser foto- og videotasten 
rødt. 

Kamerasystemet er fuldt funktionsdygtigt under 
ladeprocessen. 
 

 HENVISNING! 
Om muligt, skal batteriet lades op, når 
kamerasystemet er slukket. Derved øger du 

batteriets levetid. 

 

Hvis batteriet lades op ved tændt kamerasystem, 
blinker tasterne ikke. I batterivisningen i displayet 
fremkommer et stiksymbol.   
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7 Tastefunktioner 

 
Fig. 14: Monitortaster 

 

7.1 Tænd-/sluktaste 

Systemet tændes  Tryk på tænd-/sluktasten i ca. 1 sekund ved 
slukket system. Derefter lyser tænd-/sluktasten 
grønt. 

Efter ca. 5 sekunder tændes kamerahovedets LED-
pærer. I displayet fremkommer kort derefter en 
startskærm og derefter kamerabilledet. 

 HENVISNING! 
Det er muligt at dreje monitoren 180°. Monitorens 
øverste og nederste linje, som er fremhævet i 
billedet, justeres automatisk efter monitorens 
position.  

Når monitoren er tændt, er displayvisningen 
principielt først justeret således, at den nederste 
billedkant afsluttes med joysticket.  

Systemet slukkes  Tryk på tænd-/sluktasten i ca. 2 sekunder, til 
systemet slukkes.  

Menu åbnes  Tryk kortvarigt på menu-tasten ved tændt 
system for at åbne menuen. 

 Tryk igen kortvarigt på menu-tasten for at 
lukke menuen.  

Tænd/sluk/ 
Menu 

Foto optages 
Bekræftelse 

Video optages 
Tilbage 

Joystick 
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7.2 Videotaste 
 HENVISNING! 

En videooptagelse er kun mulig, når menuen er 

lukket. 

 

 Tryk kortvarigt på videotasten for at starte en 
videooptagelse.  

 Tryk igen kortvarigt på videotasten for at 
afslutte en videooptagelse. 

Under videooptagelsen fremkommer en rød prik 
samt optagevarigheden i displayets nederste linje.  
 

 HENVISNING! 
Hvis der ikke er tilsluttet et USB-stik, lagres 
videoen på kameraets interne lager. 

Hvis et USB-stik er tilsluttet, lagres videoen på 
USB-stikket.  

 
 

 HENVISNING! 
Det er ikke muligt at gemme positionen ved 
videooptagelsen. 

Hvis disse oplysninger er påkrævet, anbefales det 
at tage et foto under videoen. I dette foto er alle 
oplysninger vist som grafiske elementer.  

Optagelsens varighed 
 HENVISNING! 

Efter en video-optagetid på 30 minutter afslutter 
kameraet automatisk optagelsen. Hvis en video 
skal optages i et længere tidsrum, skal brugeren 
efter 30 minutter starte optagelsen igen ved at 
trykke på videotasten. 

 HENVISNING! 
Den korteste optagetid er 10 sekunder. Også 
selvom brugeren standser optagelsen tidligere, 
afslutter kameraet først optagelsen efter 10 
sekunder.  
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7.3 Fototaste  

 

 

 HENVISNING! 
En fotooptagelse er kun mulig, når menuen er 

lukket. 

 

 Tryk kortvarigt på fototasten for at tage et foto.  

Det er muligt at tage et foto under en 
videooptagelse. 
 

 HENVISNING! 
Fotoet indeholder alle oplysninger, som er vist på 
displayet. I indstillingsmenuen er det muligt at 
indstille, at fotoet lagres uden oplysninger, sml. 
kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-
funden werden.. 

 

 HENVISNING! 
Hvis der ikke er tilsluttet et USB-stik, lagres fotoet 
på kameraets interne lager. 

Hvis et USB-stik er tilsluttet, lagres fotoet på USB-

stikket.  

 

7.4 Joystick Med joysticket kan du styre kamerahovedet Ø 40 
mm, når menuen ikke er åben.  

(Ved åben menu anvendes menuen til navigation.)  

Svingning 180 °  Sving kamerahovedet med op-/ned-pilene. 

Drejning 360°  Drej kamerahovedet med venstre-/højrepilene.  
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8 Display-opbygning ved åben menu 

 

 

 
 

 

Fig.. 15: Display 

Billedtekst:  

1 Lysstyrke indstilles 

2 Nulmetertælling (ikke aktiv, når der anvendes skærm og kabel) 

3 Billede- og videogalleri 

4 Systemmenu 

5 „Horisont“ med hældnings- og drejevinkelvisning/home-funktion   

6 Skydebjælke „lysstyrke“ (kun ved aktiveret lysstyrkemenu)   

7 Optagetid video 

8 Metertælling 

9 USB-stik tilsluttet 

10 Positionssender aktiv 

11 WLAN aktiv 

12 Antal billeder stadig til rådighed   

13 Optagetid til video stadig til rådighed   

14 Dato 

15 Klokkeslet  

16 Resterende batterikapacitet 

1 

2 

3 

4 

5 

10 11 12 14 16 

6 7 8 

9 13 15 
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9 Visning af 

kamerahovedets 

position 

 
 

Fig. 16: Horisont-ikon med 
gradangivelse 

 HENVISNING! 
Horisont-ikonet vises kun, når kamerahoved Ø 40 

mm er tilsluttet. 

 

Horisont-ikonet angiver rørets hældning.  

Eksempel illustration: 
- 5° svarer til 5 ° hældning 

(+ 5° svarer til 5° stigning) 

 

 

 

 
10 Home-funktion 

 
 

Fig. 17: Aktivering af horisont-
ikonet justerer kamerahovedet lige 

Home-funktionen gør det muligt automatisk at 
justere kamerahovedet til en lige stilling, således 
at kameraet er vendt „fremad“, og 
drejevinkelvisningen er parallel med jorden.   

 For at aktivere home-funktionen skal du åbne 
menuen. 

 Med piletasten skal du gå til horisont-ikonet 
og bekræfte med bekræftelsestasten eller  
højrepilen.  

11 Live-menu 

 

Fig. 18: Menubjælke 

 

I menuen kan man foretage indstillinger i 
kamerasystemet.  

 Tryk ved tændt system kortvarigt på menu-

tasten for at åbne menuen  

Følgende knapper fremkommer: 
Lysstyrke, nulstilling af metertælling, billede- og 
videogalleri, systemmenu 

 Tryk igen kortvarigt på menu-tasten for at 
lukke menuen igen 

 Med åben menu skal du med joysticket 
navigere gennem menupunkterne. Bekræft 
altid dit valg med bekræftelsestasten eller 
højrepilen. Forlad altid undermenuen med 
tilbage-tasten eller venstrepilen.    

Himmel 
Jord-over-
flade 
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11.1 Lysstyrke 

 
Fig. 19: Menu-ikon lysstyrke 

 HENVISNING! 
Lysstyrke-menuen er kun aktiv, når kamerahoved 

Ø 40 mm er tilsluttet. 

 

I lysstyrke-menuen kan belysningsstyrken på 
kamerahovedets LED-pærer reguleres i fire trin. I 
det nederste trin er LED-pærerne helt slukkede.  
 

 HENVISNING! 
Displaybelysningen kan derimod ændres i 
indstillingsmenuen, sml. kapitel Fehler! Verweis-
quelle konnte nicht gefunden werden. 

 

 Navigér til menu-ikonet „Lysstyrke“. 

 

 
Fig. 20: Skydebjælke lysstyrke 

Nederst på displayet fremkommer en skydebjælke.  

 Du kan reducere eller øge lysstyrken på LED-
pærerne med højre-/venstrepilene.  

 Forlad lysstyrke-menuen med op-/ned-pilene.  

11.2 Symbol for tælling 

af digitalmåler 

Når du bruger monitoren med en ka-bel, er den 
digitale måleroptælling ikke aktiv, og ikonet kan 
ikke vælges. 
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11.3 Billede- og videogalleri 

 
Fig. 21: Billede- og videogalleri-
ikon 

 

 Med op-/ned-pilene kan du gå til galleri-ikonet 
og bekræfte med bekræftelsestasten eller med 
højrepilen.  

 Forlad billede- og videogalleriet med tilbage-
tasten eller venstrepilen.  

 

 
Fig. 22: Billede- og videogalleri er 
valgt  

I galleriet vises alle optagne billeder og videoer, 
afhængig af valget fra det interne lager eller fra 
USB-stikket.  

Det pågældende filnavn er sammensat af dato og 
klokkeslet for optagelsen.  

Du har mulighed for at se billede- og video-filer, at 
slette dem eller lagre dem på USB-stikket. 

Billede- og video-filer 
vælges 

 
Fig. 23: Alle billede- og video-filer 
er aktiveret 

 

 For at markere en eller flere billede- og video-
filer skal du med op-/ned-pilene navigere 
derhen og udvælge dem med 
bekræftelsestasten. 

 Du kan eventuelt deaktivere dit valg ligeledes 
med bekræftelsestasten.  

 For at vælge alle filer skal du vælge „alle 
vælges“ og bekræfte med bekræftelsestasten 
eller med højrepilen. 

 

Se fotos eller videoer  Gå med op-/ned-pilene til den fil, hvis aktuelle 
billede- eller video-oversigt du gerne vil have 
vist. 

 Bekræft dit valg med højrepilen for at komme 
ind i visningen af hele billeder. 

 Bekræft endnu en gang for at afspille en video.  
 

 HENVISNING! 
Mens kameraet afspiller videoen, har du mulighed 
for med bekræftelsestasten at standse videoen og 
starte den igen og med højre-/venstrepilene at 
spole videoen 10 sekunder frem og tilbage. De 
pågældende ikoner er vist for oven til venstre på 

displayet. 
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 Gå tilbage til galleriet med tilbage-tasten eller 
med venstrepilen. 

 

Fotos og videoer slettes 

 
Fig. 24: markerede filer slettes 

 Markér de filer, som skal slettes, vælg med op-
/ned-pilene „funktionsvalg“ og med højrepilen 
„udvalg slettes“ og bekræft.  

 
 

 HENVISNING! 
Fjern aldrig USB-stikket umiddelbart efter, du har 
slettet filer eller har kopieret dem over på USB-
stikket. I dette tilfælde er der fare for tab af data.  
Principielt skal du forlade galleriet, inden du fjerner 
USB-stikket. 

 

Fotos og videoer lagres  Fotos og videoer lagres automatisk på det 
interne lager, hvis intet USB-stik er tilsluttet. 

 Hvis et USB-stik er tilsluttet, lagres fotos og 
videoer automatisk derpå. 

 

Filer kopieres fra det 
interne lager over på USB-
stikket 

 
Fig. 25: Filer kopieres fra det 
interne lager over på USB-stikket  

 Vælg datakilde: intern  

 Markér de filer, som skal kopieres, som 
beskrevet ovenfor. 

 Tilslut et USB-stik til monitoren. 

 Vælg funktionsvalg > udvalg kopieres til 
USB-stik og bekræft med bekræftelsestaste 

eller med højrepil. 
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Gengivelse af videoer på PC 
 HENVISNING! 

Ved videogengivelse vises principielt dato, 
klokkeslet og metertælling på videoen, uafhængig 
af hvilken medieafspiller der anvendes.  

 

Hvis du har lagret en video på PC’en, kan du 
afspille den på PC’en med Windows Media Player 
eller VLC Player. Hvis du arbejder med en 
Windows PC, er Media Player allerede installeret. 
VLC Player kan du gratis downloade fra 
hjemmesiden www.vlc.de. 
 

 HENVISNING! 
Alt efter størrelsen på videofilen kan det vare 
nogle sekunder, inden videoen er hentet og er klar 
til afspilning.  

http://www.vlc.de/
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11.4 Systemmenu 

 
Fig. 26: Systemmenu er valgt 

 

 Vælg systemmenuen. 

  
Fig. 27: Systemmenu med WLAN 
(1), position (2), indstillinger (3) og 
info-menu (4) 

 

I systemmenuen kommer du til følgende 
undermenuer:  
WLAN, position, indstillinger, info. 

Aktive undermenuer og funktioner er markeret blåt, 
inaktive funktioner er grå. 

 

11.4.1 WLAN-aktivering  

 
Fig. 28: WLAN-ikon 

Denne funktion er udførligt beskrevet i det 
efterfølgende kapitel 12. 

1 

2 

3 

4 
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11.4.2 Position 

 
Fig. 29: Positions-ikon 

I undermenuen position kan „positionssender“ i 
kamerahovedet aktiveres og deaktiveres, og 
sendefrekvensen kan fastsættes. 

11.4.3 Aktivering af 

positionssender  

 
Fig. 30: Positionssender med  
9,2 kHz sendefrekvens er valgt 

 

 Aktivér positionssenderen ved med 
bekræftelsestasten eller højrepilen at vælge 
den ønskede frekvens (flueben fremkommer 
ved siden af den valgte frekvens).  

 

 HENVISNING! 
I Europa må der kun sendes på 9,2 kHz. 

 Deaktivér positionssenderen ved ikke at vælge 
en frekvens (flueben fjernes ved nyt tryk på 
bekræftelsestasten.)  

 

Ved aktiveret positionssender kan kamerahovedet 
lokaliseres med Locator Wöhler L 200. 
 

 HENVISNING! 
Hvis kamerahovedet ikke skal positioneres, 
anbefales det at deaktivere positionssenderen for 
at spare strøm. 

Når kamerasystemet tændes, er positionssenderen 
principielt slukket. 
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11.4.4 Indstillinger 

 

Display-belysning 

 

 

Fig. 31: Skyderegulator display-
belysning 

Her kan displayets baggrundsbelysning indstilles. 
(Til indstilling af kamerahovedets belysning se 
derimod kapitel Fehler! Verweisquelle konnte n
icht gefunden werden..)  

Når kameraet tændes, er displayets lysstyrke altid 
indstillet på 70 %.   

Displayets lysstyrke kan indstilles i 10 trin fra 10 % 
til 100 %.   

 Du kan ændre displayets lysstyrke med højre-
/venstrepilene. 

Hvis den udførte indstilling af displayets 
lysstyrke også skal bevares, når der tændes 
igen, kan du lagre indstillingen med 
bekræftelsestasten.  

Lagersymbolet reagerer kortvarigt. 
 

 HENVISNING! 
For at nedsætte strømforbruget ved lavt batteri-
niveau anbefales det at vælge en svag display-

belysning.  
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Metertælling 

 
Fig. 32: Valg af enhed til 
metertælling 

 

Her kan enheden for metertælling ændres. Der er 
følgende muligheder: 

0,00 m (meter) 

0.00 ft. (fod) 

 Aktivér den ønskede enhed med 
bekræftelsestasten eller med højrepilen.  

Dato/klokkeslet 

 
Fig. 33: Undermenu „dato og 
klokkeslet“ 

Her kan visningen af dato og klokkeslet ændres 
som følger. 

Visningsmåde: 

 

TYSK: 

Dag.måned.år  

00.00 – 24.00 

 

USA: 

Måned/dag/år 

00:00 – 12:00 AM og 00:00 – 12:00 PM 

 

INTERNATIONAL: 

År-måned-dag   

00:00 – 12:00 AM og 00:00 – 12:00 PM 

 

 
Fig. 34: Indstilling af dato og 
klokkeslet 

 Med op-/ned-pilene skal du gå til dato- og tid-
indstilling. 

 Vælg med højre-venstrepilene det felt, som 
skal indstilles. 

 Foretag indstillingen med op-/ned-pilene. 

 Bekræft din indstilling med bekræftelsestasten. 
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Fotovisninger  

 
Fig. 35: Sammen med fotoet 
lagres alle ekstra oplysninger 

 

De fotos, som er taget med Wöhler VIS 500, 
indeholder alle oplysninger, som vises i kameraets 
display (dato og tid, position, metertælling etc.). 

 Aktivér eller deaktivér indstillingen med  
bekræftelsestasten eller med højrepilen.  

Denne indstilling bevares også, når kameraet 
tændes igen.  

 

Video-standard 

 
Fig. 36: Valg af video-standard 

Efter en omstilling af video-standarden (PAL / 
NTSC) skal kameraet altid tændes igen.  

Systemopdatering 

 
Fig. 37: Systemopdatering 

 Send inspektionskameraet til et autoriseret 
Wöhler-servicecenter, hvis der skal foretages 
en firmwareopdatering. 
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12 Overførsel af billedfiler pr. WLAN 

 
Fig. 38: System-menu valgt 

 

 Gå ind i system-menuen, sml. kapitel 11.4. 

 
Fig. 39: WLAN-ikon 

 Gå til WLAN-ikonet for at aktivere 
kamerasystemets WLAN-funktion.  

Denne funktion gør det muligt for dig at se live-
billederne på Wöhler VIS 500 monitoren, mens en 
kollega, som for eksempel står i den anden rørende, 
samtidigt følger videoerne live på sin mobile enhed.  

 

 
Fig. 40: Valg af WLAN-driftsmodus 

 

For at overføre billederne og videoerne live pr. 
WLAN til din mobile enhed har du 2 muligheder: 

1. Hotspot: Wöhler VIS 500 opbygger dit eget  

WLAN-net. 

2. WLAN: Med Wöhler VIS 500 og din mobile 

enhed (Android eller iOS) kobler du dig op 

på et stationært WLAN-net. 

 HENVISNING! 
Hvis en WLAN-funktion er aktiveret på kameraet, 
forbliver den også aktiveret efter genstart af 
kameraet. 

12.1 Hotspot: Overførsel via et VIS 500-WLAN-net 

Ved valg af WLAN-modus „Hotspot“ opbygger WöhlerVIS 500 dit eget WLAN-net, 
hvor billeddata kan overføres direkte til en mobil enhed. 
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Fig. 41: Valg af „kamera WLAN“ 

 

 Vælg Hotspot > Hotspot startes. 

 Kamera-WLAN er nu aktiveret, og i øverste 
linje fremkommer et WLAN-symbol. 

 

 Undermenuen viser netværksnavnet på Wöhler 
VIS 500, det password, som du skal bruge til at 
forbinde med din enhed, samt WLAN-kanalen. 

Netværksnavnet er sammensat som følger: 

VIS500-kameraets serienummer. 

Det forudindstillede password er 

woehlerVIS500  

12.1.1 Password eller 

netværksnavn 

ændres 

 
Fig. 42: Netværksnavn og 
password (woehlerVIS500) 

Du har mulighed for ved behov at ændre både 
netværksnavn og password. Ved en ændring af 
netværksnavnet kan du for eksempel indsætte dit 
eget firmanavn og netværksnavn.   

 For at ændre skal du gå til password eller til 
netværksnavn og bekræfte med højrepilen 
eller bekræftelsestasten. 

Der åbnes så et tastatur, med hvilket du kan 
foretage ændringen. 

 Med joysticket skal du gå til det tegn, der skal 
vælges, og bekræfte med højrepilen eller 
bekræftelsestasten. 

 
Fig. 43: Enter-taste 

 Gem din indtastning med enter-tasten på  
tastaturet.  

 

 HENVISNING! 
Hvis du skal gemme ændringen eller slukke 
kameraet, selvom password er for kort, eller der 
ikke er indtastet noget tegn ved netværksnavnet, 
stilles password eller netværksnavn tilbage til den 
seneste, gyldige tegnkombination. 

 

  Vær venligst opmærksom på følgende 
begrænsninger ved netværksnavn og 
password:  
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Netværksnavn Netværksnavn: 

Indtastningsfeltet må ikke være tomt. 

Netværksnavnet må maksimalt være 32 tegn langt.  

 

Password Password: 

Gyldig længde: 8 - 64 tegn. 

 

 HENVISNING! 
Der kan ikke indtastes mere end 64 tegn.  
Ved færre end 8 tegn er indtastningen markeret 
rødt. 

 

Tilladte tegn: 

Bogstaver fra a til z med store og små bogstaver 

Tal fra 0 til 9 

Følgende specialtegn (netværksnavn): 
_ - ! # $ % & ' ( ) + , . / : ; < = > ? @ ^ ` { | } ~ 

 

Følgende specialtegn (password): 
_ - ! " # $ % & ' ( ) * + , . / : ; < = > ? @ [ ] ^ ` { | } ~ 

 

Alle andre tegn (bogstaver, omlyd, specialtegn etc.) 
er ikke tilladte. 

 

 HENVISNING! 
Ugyldige tegn kan ikke indtastes ved password. 
Hvis brugeren vil indtaste et ugyldigt tegn, sker der 
intet. 
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12.1.2 WLAN-kanal 

vælges ved behov 

 
Fig. 44: Valg af WLAN-kanal 

Ved behov er der mulighed for at vælge WLAN-
kanalen. Der kan vælges 13 WLAN-kanaler.  

Forindstilling: Kanal 1 

 HENVISNING! 
Normalt er det ikke nødvendigt at vælge en anden 
WLAN-kanal.  

 For at vælge en anden WLAN-kanal skal du 
vælge kanal og bekræfte med 

bekræftelsestasten.  

Der åbnes et talfelt. Her er en talindtastning på 1 – 
13 mulig. 

 Med joysticket skal du gå til det relevante tal 
og bekræfte med bekræftelsestasten. 

 
Fig. 45: Gemme-ikon 

 Gem din indtastning med enter-tasten på 
tastaturet.  

 
Fig. 46: WLAN-ikon i øverste linje 

I displayets øverste linje fremkommer WLAN-
ikonet, indtil WLAN-funktionen deaktiveres igen   

12.1.3 Opkobling til mobil 

enhed 

 For at oprette forbindelse mellem kamera og 
enhed skal du gøre som følger. 

 Gå ind i din enheds WLAN-indstillinger. 

 Vælg netværket (VIS500_[serienummer, 4-
cifret] eller dit selvvalgte netværksnavn) 

 Indtast password. Det er  
woehlerVIS500 eller dit selvvalgte 
password. Vær opmærksom på store og små 

bogstaver. 
 

 HENVISNING! 
Mens din mobile enhed er forbundet med VIS500-
nettet, kan du naturligvis ikke forbinde den med 
internettet. Derfor fremkommer advarslen „Internet 

eventuelt ikke til rådighed“. 

 

 Vent, til Wöhler VIS 500 har forbundet sig med 
din mobile enhed.  

Du har nu mulighed for at se videoen i appen 
„Wöhler VIS“ på din mobile enhed. 
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12.2 WLAN: Anvendelse af et eksisterende WLAN-net 

 
Fig. 47: Etablering af forbindelsen 

via et eksisterende WLAN-net 

Ved valg af WLAN går du både med Wöhler VIS 
500 og med en mobil enhed (Android eller iOS) ind 
på et eksisterende net. På denne måde er en live-
billedoverførsel fra kameraet til en mobil enhed 
eller en laptop mulig også over større afstande. 
Denne mulighed kan for eksempel være 
interessant i industrianlæg. 
 

 HENVISNING! 
Hvis Wöhler VIS 500 er forbundet med et 
eksisterende netværk, vil det efter en genstart igen 
forbinde sig med dette net. Hvis kameraet ved 
genstarten ikke befinder sig inden for dette nets 

rækkevidde, er WLAN deaktiveret på kameraet.  

  Vælg WLAN  

Kameraet søger først alle disponible WLAN-
netværker og viser dem så. 

 

  Vælg et netværk og bekræft. 

 Indtast netværkets password. 
 

 HENVISNING! 
Det indtastede password gemmes altid, så du ikke 
behøver at indtaste det ved valg af det samme 
netværk. 

 

 Vælg „forbind med WLAN“ og bekræft. 

Kameraet forbinder sig derefter med netværket. 

 

 
Fig. 48: WLAN-ikon i 

øverste linje 

 Efter vellykket opkobling fremkommer WLAN-
ikonet i displayets øverste linje.  

Opkobling til mobil enhed 
eller laptop 

 For at oprette forbindelse mellem kamera og 
mobil enhed eller laptop skal du gøre som 
følger. 

 Gå ind i din enheds WLAN-indstillinger. 
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 Vælg det samme netværk, som du har valgt 
med kameraet. 

 Indtast netværkets password. 

Du har nu mulighed for at se videoen i appen 
„Wöhler VIS“ på din mobile enhed.  



Fejl 

 

 41 

13 Fejl 

13.1 Reset 

 
Fig. 49: Reset-åbning markeret 
med pil 

 

Der er mulighed for at udbedre visse fejltilfælde 
med et reset. Reset-åbningen befinder sig ved 
siden af USB-porten, se illustration ved siden af. 

 Reset 1: Tryk ca. 2 – 3 sekunder ind i reset-
åbningen med en spids genstand, f.eks. 
metaltråden fra en kontorclips. Alle LED-pærer 
bør derefter lyse. 

 Reset 2: Hvis LED-pærerne ikke lyser efter 2 – 
3 sekunder, skal du trykke ca. 15 sekunder 
med en spids genstand ind i reset-åbningen. 
Alle LED-pærer bør derefter lyse. 

 

 HENVISNING! 
Reset-tiden (til alle taster lyser) er alt efter reset-
måden 2 sekunder eller 15 sekunder. Først når 
alle LED-pærer lyser, har reset-processen været 
vellykket.   
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13.2 Mulige fejltilfælde 

Fejlindikationer Mulig årsag Udbedring 

Foto- og videotaste blinker 
hurtigt efter opstart. 

Batteri er tomt. Batteri oplades  

Monitor og kamerahoved 
er tændt. Der fremkommer 
intet billede eller et 
flimrende billede. 

Stang er knækket. Udstyr indsendes til 
reparation. 

Videooptagelse afsluttes 
af kameraet  

Videosignalet sætter ud, 
f.eks. på grund af brud på 
stangen 

Ved gentagen forekomst 
indsendes udstyret til 
reparation. 

Uskarpt billede Plastkuppel ridset. Udskiftning af plastkuppel, 
evt. glaskuppel. 

Kamerasystem reagerer 
ikke 

Batteri er tomt. Batteri oplades. 

Udstyr er defekt. Udstyr indsendes til 
reparation. 

 



Vedligeholdelse 

 

 43 

14 Vedligeholdelse 

14.1 Henvisninger til 

vedligeholdelse og 

pleje 

For at sikre, at dit kamerasystem fungerer fejlfrit, 
skal det vedligeholdes regelmæssigt. 
Vedligeholdelsen omfatter tiltag, som kan udføres 
af brugeren selv. 

14.2 Udskiftning af 

kamerahovedets 

kuppel  

 
Fig. 50: Montage af kamerakuppel 

 HENVISNING! 
I leveringstilstanden er kamerahovedet beskyttet 
af en plastkuppel, som ved behov kan udskiftes, 
f.eks. ved ridser. Alternativt findes en glaskuppel, 
som kan skrues på der! 

Forud for udskiftning af kuplen skal gevindet på 
den nye kuppel smøres let med silikonefedt. Ved 
udskiftningen skal man være opmærksom på, at 
fedt ikke kommer ind i kamerahovedet og specielt 
ikke ind i de mekaniske komponenter. 

Ved udskiftning af kuplen skal man være 
opmærksom på, at kuplen skal være fast drejet på 
til sidste skruegang. Ellers er det ikke sikret, at 
kamerahovedet er tæt, og der kan ved indtrængen 
af vand og snavs opstå funktionsforstyrrelser.  

14.3 Kamerahoved  Rengør kun objektivet med en ren, blød og 
fugtig klud uden tilsætning af 
rengøringsmidler. 

14.4 Monitor  Rengør monitoren med en blød klud. 
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15 Anbefalinger til styrehjælp  

Følgende tabel angiver Wöhler varenumre som anbefalinger til anvendelse af 
styrehjælp ved inspektion af rør og skakter. Da alle rør- og skaktsystemer er forskellige, 
skal der på stedet træffes beslutning om anvendelse af hjælpemidlerne. Risikoen for, at 
styrehjælpen eventuelt fastklemmes eller vikles ind inde i røret skal tages i betragtning.  

 

 

Rørledning 

Ø 

Kamerahoved 

Ø 26 mm 

Kamerahoved 

Ø 40 mm 

40 Uden tilbehør Inspektion ikke mulig 

50 3827 Inspektion ikke mulig 

60 3634, 3827, 3847 2641, 3682 

70 3634, 3827, 3847, 8818 2641, 3682, 8818 

100 3634, 3827, 3847, 8818, 3850, 
3857 

2641, 3682, 8818, 3850, 3857 

125 3634, 3827, 3847, 8818, 3850, 
3857, 3681 

2641, 3682, 8818, 3850, 3857, 
3681 

150 Alt Wöhler-tilbehør muligt Alt Wöhler-tilbehør muligt 

Tabel: Egnet tilbehør 
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16 Garanti og service 

16.1 Garanti Alle Wöhler VIS 500 videoinspektionssystemer 
testes på fabrikken for alle funktioner og forlader 
først vores fabrik efter en udførlig kvalitetskontrol.  

Ved fagligt korrekt anvendelse er garantiperioden 
på Wöhler VIS 500 videoinspektionssystemet tolv 
måneder fra salgsdato, undtaget er plastkuplerne 
til Wöhler VIS 500. 

Denne garanti bortfalder, hvis reparationer og 
ændringer er foretaget på udstyret af tredjemand, 
som ikke er autoriseret.  

16.2 Service SERVICE er meget vigtig for os. Derfor er vi 
selvfølgelig også til din tjeneste efter 
garantiperioden. 

 Du sender videoinspektionskameraet til os, vi 
reparerer det i løbet af få dage og sender det 
tilbage til dig med vores pakketjeneste. 

 Du kan få omgående hjælp af vores tekniker i 
telefonen. 
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17 Konformitetserklæring 

 

Producenten:  

 

WÖHLER Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg 

 

erklærer, at produktet: 

 

Produktnavn:   Inspektionskamera 

Modelnummer: Wöhler VIS 500 

 

overholder de vigtigste sikkerhedskrav, som er fastsat i Europarådets direktiver 
vedrørende tilpasning af medlemslandenes lovbestemmelser vedrørende 
elektromagnetisk kompatibilitet (2014/53/EF). 

Til vurdering af produktet i forhold til elektromagnetisk kompatibilitet er følgende normer 
anvendt:   

 

EN 61326-1:2013 / IEC 61326-1:2012 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) 

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 

ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02) 

EN 62311 (2020) 

EN 62368-1 :2014+ AC:2015 + A11:2017 

IEC 62368-1 :2014 (Ed. 2) + Cor.:2015 

 

 

Bad Wünnenberg, 28.03.2022 

 

Dr. Stephan Ester, Geschäftsführer/Managing Director 
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18 Kort vejledning 
 

18.1 Tænd-/sluktaste  

Menutaste 

 

 

 

 

 

 

 For at tænde skal du trykke på tænd-
/sluktasten i 1 sekund. 

 For at slukke skal du trykke på tænd-
/sluktasten i 2 sekunder. 

 

 

 Ved tændt kamera skal du trykke på 
menutasten kortvarigt for at åbne eller lukke 
menuen. 

18.2 Menu lukket 

 

 Du kan styre kamerahovedet med joysticket. 

 

Svinge 180 °  Sving kamerahovedet med op-/ned-pilene. 

Dreje 360°  Drej kamerahovedet med venstre-/højrepilene. 

 

 Tryk på fototasten for at tage et billede. 

 

 Tryk på videotasten for at starte en videoop-
tagelse. 

 Tryk på videotasten igen for at afslutte 
videooptagelsen.  

18.3 Menu åben 

 

 Du kan navigere gennem menustrukturen med 
joysticket.  

 

 Bekræft dit valg med bekræftelsestasten eller 
med højrepilen. 
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 Forlad en undermenu med tilbage-tasten eller 
med venstrepilen. 

 

 Det aktuelt valgte menuniveau er altid 
markeret med blåt. 
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Points of sale and service 

Germany 
 
Wöhler Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1 

33181 Bad Wünnenberg 

Tel.: +49 2953 73-100 

info@woehler.de 

www.woehler.de 

 

Austria 

Wöhler GmbH 

Burgerfeld 16 

3150 Wilhelmsburg 

Tel.: +43 2746 313 13 10 

www.woehler.at 

 

USA 

Wohler USA Inc. 

208 S Main Street  

Middleton, MA 01949 

Tel.:  +1 978 750 9876 

www.wohlerusa.com  
 

Italy 

Wöhler Italia srl 

Via Coraine 21 

37010 Costermano VR 

Tel. +39 045 6200080 

info@woehler.it 

www.woehler.it 

 

 

 

Czech Republic 

Wöhler Bohemia s.r.o. 

Za Naspern 1993 

393 01 Pelhrimov 

Tel.: +420 565 323 076 

info@woehler.cz 

 

France 

Wöhler France SARL 
17 A impasse de Grousset 

31590 Lavalette 

Tel.: +33 5 61 52 40 39 

info@woehler.fr 

www.woehler.fr 

 

Netherlands 

Wöhler Nederland B.V. 

Nijverheidsweg-Noord 123 Unit A 

3812 PL Amersfoort 

Tel.: +31 33207760-0 

info@woehler.nl 

www.woehler.nl 

 

 

Your contact: 

 


