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1 Yleistietoa 

1.1 Käyttöohjeita koskevia 

tietoja 

Näiden käyttöohjeiden avulla pystyt käyttämään 
Wöhler VIS 500-laitteita turvallisesti. Säilytä nämä 
käyttöohjeet siten, että ne ovat aina käsillä. 

Wöhler VI 500 -laitteita saa käyttää ehdottomasti 
vain ammattitaitoinen henkilökunta ja vain 
määräystenmukaiseen tarkoitukseen. 

Emme ota vastuuta vahingoista, jotka syntyvät 
näiden käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuen. 

1.2 Tekijänoikeus Tämän dokumentaation tai sen osien monistus, 
valokopiointi, jäljentäminen tai kääntäminen on 
kielletty ilman Wöhlerin edeltä käsin antamaa 
kirjallista suostumusta. 

1.3 Käyttöohjeiden 

sisältämät ohjeet  VARO! 

On tunnuksena ohjeille, joita laiminlyötäessä on 

olemassa loukkaantumis- tai kuoleman vaara. 

 

 HUOMIO! 

Viittaa vaaroihin, joiden seurauksena saattaa olla 
laitteen rikkoutuminen. 

 

 HUOMAA! 
Tähdentää vihjeitä ja muita hyödyllisiä tietoja. 
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1.4 Määräystenmukainen 

käyttö 

Wöhler VIS 500 HD-videotarkastusjärjestelmä on 
suunniteltu poistojärjestelmien, ilmakuilujen, 
savupiippujen jne. visuaaliseen tarkastukseen ja 
dokumentointiin. 

Laitetta saa käyttää ainoastaan 
ammattihenkilökunta. 

Kaikenlainen muu käyttö katsotaan 
määräystenvastaiseksi. 
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Toimituksen sisältö Laite Toimituksen sisältö 

Wöhler VIS 500  
videotarkastus- 
järjestelmä 

Monitoriyksikkö  

Wöhlerin 
kääntyvä/kääntyvä 
kamerapää Ø 40 mm, 
pistokkeella 
kytkettävä 

Kamerakaapeli 20, 
jossa on 
metrijärjestelmä 

3 muoviliitintä 

1 
kantohihnajärjestelmä 

1 USB-virtalähde 
USB-C-kaapelilla 

Muovikotelo 
 

Säilytys ja kuljetus Kuljetusvaurioiden välttämiseksi on koko 
videojärjestelmä kuljetettava aina alkuperäisessä 
laukussa. 
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1.5 Hävittäminen 

 

Elektroniikkalaitteita ei saa hävittää 
kotitalousjätteiden mukana, vaan ne on 
hävitettävä voimassa olevien 
ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. 

Vialliset akut ovat ongelmajätettä ja ne on 
toimitettava jätteenkäsittelyä varten vastaaviin 
keräyspisteisiin. 

1.6 Valmistajan osoite Wöhler Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1  

D 33181 Bad Wünnenberg 

puh.: +49 2953 73-100 
sähköposti: info@woehler.de 
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2 Tärkeitä ohjeita 

Henkilösuojaus 

 VARO! 

Älä kohdista kamerapäätä suoraan silmiin 
kameran ollessa päällekytkettynä. Ledit ovat 
äärimmäisen voimakasvaloiset ja voivat häikäistä 
silmiä. 

 

 VARO! 

Huolehdi, että tarkkailet työntövartta sitä 
ohjatessasi. Työntövarren taipuisasta materiaalista 
johtuen saattaa varsi iskeytyä päästessään 
luiskahtamaan. Suojaa etenkin silmät. 

 
 

 VARO! 

Jotta henkilöiden altistumista sähkömagneettisille 
kentille rajoitetaan, on pidettävä 5 cm:n 
turvaetäisyys päälle kytkettyyn 
paikannuslähettimeen ja samoin oleskeltaessa 

ajoittain tai jatkuvasti kamerapään lähellä. 
 

Työskentely-ympäristö 

 VARO! 

Huolehdi että kamera on tukevasti kiinni ja 
henkilöt ovat turvallisesti paikoillaan, varsinkin 

työskenneltäessä korkealla, esim. katolla.  
 

 VARO! 

Varmista ennen tarkastusta, että tarkastettava osa 
ei ole jännitteinen. 

 

 HUOMIO! 

Älä työnnä kamerapäätä voimakkaasti öljyn 
tahrimaan tai happopitoiseen paikkaan. Älä käytä 
kamerapää tai työntövartta koskaan esteiden pois 

työntämiseksi. 
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Käyttölämpötila 

 HUOMIO! 

Älä käytä kameraa yli 40 °C:een lämpötiloissa. 
Korkeat lämpötilat saattavat rikkoa kameran.  

Vesitiiviys 

 HUOMIO! 
Vain kamerapää ja työntövarsi ovat vesitiiviit. 

Suojaa laukun sisäosa vedeltä!  

Iskulujuus 

 HUOMIO! 

Kamerajärjestelmä ei ole iskunkestävä. Älä heitä 
laukkua tai anna sen pudota!  

Lisätarvikkeet 

 HUOMIO! 

Käytä ainoastaan alkuperäisiä Wöhler -lisälaitteita 
ja -varaosia.  

Voimakkaita magneetti- tai 
sähkökenttiä  HUOMAA! 

Älä käytä kameraa TV-tornien, siirrettävien 
radiolähettimien eikä muiden magneetti- tai 
sähkökenttälähteiden läheisyydessä, sillä ne 

saattavat aiheuttaa kuvahäiriöitä. 

Ulkoiset vaikutukset 
 HUOMAA! 

Ulkoiset vaikutukset, kuten staattiset purkaukset 
saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Sammuta 
tällaisessa tapauksessa kamera ja käynnistä se 
jälleen. 
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3 Tekniset tiedot 

3.1 Monitori 

 
Kuva 1: Monitori 

 

Selostus Laitetiedot 

kotelon mitat 245 x 141 x 53 mm 

kuvapinnan lävistäjä 7 tuumaa 

paino 710 g 

TFT-näyttö 7“ / 16:9 formaatti 

1024 x 600 pikseliä 

latauskaapeli USB-C 5 V/3 A 

virtalähde 3,7 V,  

11400 mAh  Li-Ion -akku 

käyttöaika 6 h  

käyttölämpötila 0 - 40 °C 

säilytyslämpötila - 20°C ...+ 50°C 

WLAN-toiminto Wireless LAN IEEE 
802.11 b/g/n verkko 
vakio-ominaisuus 

2412-2472 MHz,  
< 10dBm 
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3.2 Pyörivä ja 

kääntyvä kamerapää 

(lisävaruste) 

 

 
Kuva 2: Pyörivä ja kääntyvä kamerapää 

 
Kuva 3: Pyöritys 360° 

 
Kuva 4: Kääntö 180° 

Selostus Laitetiedot 

tyyppi 1/3“ Color CMOS 

resoluutio 720 x 576 px (PAL) 

720 x 480 px (NTSC) 

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

valolähteet 12 valkoista lediä 

suojaus vesitiivis IP 67:n 
mukaisesti (30 min 1 
m:n syvyyteen asti) 

mitat Ø 40 x 60 mm 

sisään asennetun 
lähettimen taajuus 

9,2 kHz 

katselukulma 
diagonaalinen 

130° 

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

varastointiolosuhteet -20 …50 °C 

RH 95 % maks. 
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3.3 Minikamerapää 

(lisävaruste) 

 
Kuva 5: Minikamerapää 

 
 

 

Selostus Laitetiedot 

tyyppi 1/3“ Color CMOS 

resoluutio 720 x 576 px (PAL) 

720 x 480 px (NTSC) 

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

valolähteet 12 valkoista lediä 

suojaus vesitiivis IP 68:n 
mukaisesti (30 minuuttia 
30 m:n syvyyteen asti) 

mitat Ø 26 mm x 38 mm 

sisään asennetun 
lähettimen taajuus 

9,2 kHz 

katselukulma 
diagonaalinen 

145 ° 

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

varastointiolosuhteet -20 …50 °C 

RH 95 % maks. 
 

3.4 Kela ja kameran 

työntövarsi 
Selostus Laitetiedot 

työntövarren pituus 30 m tai 20 m 

minimitaivutussäde n. 297 mm 

monitorin 
liitoskaapeli 

2 m 
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3.5 Elektroninen 

metrimittaus 
Selostus Laitetiedot 

resoluutio 23 mm 

maks. poikkeama 5 % mitta-arvosta 
 

3.6 Tallentaminen Selostus Laitetiedot 

muistiväline Sisäinen muisti tai 

USB-tikku, jossa on 

max. 32 GB 
(suositeltava Wöhler 
art. 11269) 

Suurin tallennusaika 
sisäinen muisti 

1 h 

Tallennetun kuvan  
resoluutio 

 

kuva,  
peittokuvilla (.png) 

1024 x 600 pikseliä 

kuva, ilman 
peittokuvia (.png):  

1024 x 685 pikseliä 

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

720 x 480 px (NTSC) 
 

 

3.7 2-kuorinen laukku Selostus Laitetiedot 

mitat 18 x 46 x 50 cm 
(pxlxk)  

kokonaispaino mkl. 
monitori, kamerapää 
ja työntövarsi 

10 kg 

 

 

3.8 Tallennus Selostus Laitetiedot 

Max. Videon 
tallennuksen kesto 
(video päättyy 
automaattisesti) 

29 minuuttia ja 59 
sekuntia (29:59 min) 
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4 Rakenne ja toiminta  

4.1 Videotarkastusjärjestelmä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6: Wöhler VIS 500 kamerajärjestelmä 

 

Selitykset:  

 

1 monitori 

2 Kameran kaapeli 

3 Kamerapäälle 

4 Kameran pään kiinnitys 

 

  

3 

2 

4 

1 
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4.2 Monitori 

 

 
 

Kuva 7: Monitori 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8: Monitorin alapuoli, jossa liitinrima 

  

1 1 

1 1 
2 

3 

4 5 6 7 
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Selitykset:  

 

1 häikäisysuojan kiinnitysreiät 

2 liitinrima alapuolella 

3 ohjauspaneeli 

4 liitäntä CTIA-Standard headsetille, joka on varustettu kuulokkeella ja 
mikrofonilla kommentin tallentamiseksi videoinnin aikana  

5 USB-liitäntä muistitikulle 

6 nollausaukko 

7 USB-liitäntä latausjohdolle 

 

5 Liitäntä 

kaapelirumpuun 

Voit liittää monitorin Wöhler VIS 500 kaikkiin Wöh-
ler VIS -kaapelirumpuihin, myös vanhempiin ver-
sioihin. 

 
 

Kuva. 9: Tulppaversiot kaape-
lirumpu  

 Jos kaapelirummussasi on vielä vanhempi 
pistokeversio (ks. kuva), toimi seuraavasti: 

 

Kuva 10: Tiivisteen irrottaminen 
monitoriliitännästä. 

  

 Irrota näytön liittimen tiiviste esim. ruuvimeis-
selillä. 

Voit nyt liittää monitorin kaapelirumpuun 
"Kaapelirumpu"-ohjeissa kuvatulla tavalla.  

  

vanha 
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6 Kamerajärjestelmän käyttöönotto 

6.1 Akkujen aktivointi Jos kamerajärjestelmä ei kytkeydy päälle 
ensimmäistä kertaa käytettäessä, on sinulla kaksi 
mahdollisuutta aktivoida akku: 

 Liitä monitori adapterilla verkkoon. Kytke 
kamerajärjestelmä päälle. 
Sen jälkeen kamera voidaan käynnistää myös 
verkkoon liittämättä. 

tai  

 Tai palauta alkutilaan 1. vrt. luku 13.1. 

6.2 Kamerapään 

ruuvaaminen 

paikoilleen 

 Kytke Ka-mera-kaapelin 8-nastainen liitin 
kamerapään pistorasiaan. 

Ruuvaa sitten kamerapään ja kamerakaapelin 
kierteiset osat yhteen. 

 HUOMIO! 

Vain lujasti kiinni kierretyt osat takaavat vesitiiviin 

liitoksen. 

 

 

6.3 Monitorin käsitteleminen 

 HUOMAA! 
Näyttöä on mahdollista kääntää niin, että kameraa voidaan ohjata oikealla tai 

vasemmalla kädellä. Kuva pyörii sitten automaattisesti. 

  

Näytön suojaus Läpinäkyvän näytönsuojan voi irrottaa ja kiinnittää 
uudelleen sen mukaan, miten kameraa käytetään. 

 Työskentelyasennosta riippuen aseta 
näytönsuojan kaksi nastaa suoraan 
näytön ylä- tai alapuolella oleviin kahteen 
liitäntään. Nastojen päissä olevat 
magneetit takaavat vakaan pidon. 
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6.4 Akkujen lataaminen 

 
 

 VARO! 
Hengenvaara! Varo vaarallinen jännite! 

Älä tartu verkkopistokkeeseen koskaan märillä 
käsillä! 

Pidä adapteri etäällä kosteasta! 

Älä vedä adapteria pistorasiasta kaapelista 
vetämällä, sillä se saattaa irrota! 

Käytä adapteria vain, kun tyyppikilvessä mainittu 
jännite vastaa pistorasian jännitettä! 

 
Kuva 11: Akku-symboli, 60% 

Näytön otsikkorivillä oikealla näkyy akkuvarauksen 
symboli. Akkuvaraus näkyy sinisenä tai oranssina 
(≤ 20 %). 

  Kun akkuvaraus näyttää punaista (≤ 10%), on 
akku ladattava. 

Kun akkuvaraus on alhainen, vilkkuvat näppäimet 
lyhyesti punaisena yritettäessä käynnistää 
kameraa. Kameran voi käynnistää vasta sitten, 
kun se on kytketty virtaverkkoon. 

 

 Ladataksesi akun liitä monitori toimitukseen 
kuuluvalla USB-C-verkkolaitteella verkkoon. 

 Työnnä tätä varten USB-C-liitin monitorin 
alapuolella olevaan USB-porttiin. Kuva 12: USB-portti merkitty 

nuolella 
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Kuva 13: Näppäin- ja akkunäyttö 
latauksen aikana 

Päältä pois kytketyssä kamerajärjestelmässä 
kuvaus- ja videointinäppäimet vilkkuvat punaisena 
latauksen aikana. 

Latauksen päätyttyä kuva- ja videonäppäimissä 
palaa punainen valo. 

Kamerajärjestelmä on täysin toimintakykyinen 
latauksen aikana. 
 

 HUOMAA! 
Mikäli mahdollista, lataa akku kamerajärjestelmän 
ollessa päältä pois kytkettynä. Näin pidennät akun 
käyttöikää. 

 

Näppäimet eivät vilku, kun akkua ladataan 
kamerajärjestelmän ollessa päällä. Näyttöön 
ilmestyy akun kohdalle pistokesymboli.  
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7 Näppäintoiminnot 

 
Kuva 14: Monitorinäppäimet 

 

7.1 Päälle/Pois -näppäin 

Järjestelmän 
käynnistäminen 

 Paina Päälle/Pois-näppäintä n. 1 sekunti 
järjestelmän ollessa päältä pois kytkettynä. 
Sen jälkeen Päälle/Pois-näppäin palaa 
vihreänä. 

Noin 5 sekunnin kuluttua syttyvät kamerapään ledit. 
Näyttöön ilmestyy hieman sen jälkeen lähtöikkuna 
ja sitten kamerakuva. 

 HUOMAA! 
Monitoria on mahdollista pyörittää 180°. Kuvassa 
näkyvä monitorin otsikko- ja alarivi mukautuvat 
automaattisesti monitorin asennon mukaan. 

Näyttöilmoitus on käynnistämisen jälkeen 
kohdistettu periaatteessa siten, että kuvan 
alareuna osuu ristiohjaimeen.  

Järjestelmän 
sammuttaminen 

 Paina Päälle/Pois-näppäintä n. 2 sekuntia, 
kunnes järjestelmä sammuu. 

Valikon aktivointi  Näyttääksesi valikon paina lyhyesti 
valikkonäppäintä järjestelmän ollessa päällä. 

 Piilottaaksesi valikon paina vielä kerran 
lyhyesti valikkonäppäintä. 

Päälle/Pois/ 
Valikko 

Valokuvaus 
Vahvistus 

Videointi 
Takaisin 

Ristiohjain 
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7.2 Videonäppäin 
 HUOMAA! 

Videotallennus on mahdollista vain, kun valikko on 

piilotettu. 

 

 Käynnistääksesi videokuvauksen paina 
lyhyesti videointinäppäintä.  

 Lopettaaksesi videokuvauksen paina vielä 
kerran lyhyesti videnäppäintä. 

Videotallennuksen aikana näytön alarivillä näkyy 
punainen piste sekä näytön alarivillä videoinnin 
kestoaika.  
 

 HUOMAA! 
Jos USB-tikkua ei ole työnnetty paikoilleen, 
tallentuu video kameran sisäiseen muistiin. 

Jos USB-tikku on työnnetty paikoilleen, tallentuu 

video USB-tikulle.  

 
 

 HUOMAA! 
Videoinnin aikana ei voi tallentaa paikan näyttöä. 

Mikäli näitä tietoja tarvitaan, suosittelemme 
ottamaan valokuvia videoinnin aikana. 
Valokuvassa näkyvät kaikki tiedot graafisina 
elementteinä. 

Videoinnin kesto 
 HUOMAA! 

Kamera lopettaa videotallennuksen 
automaattisesti 30 minuutin pituisen kuvauksen 
jälkeen. Haluttaessa videoida pidemmän ajan, on 
käyttäjän käynnistettävä videokuvaus uudelleen 
painamalla videonäppäintä 30 minuutin kuluttua. 

 HUOMAA! 
Lyhyin tallentamisaika on 10 sekuntia. Vaikka 
käyttäjä keskeyttäisi tallentamisen aiemmin, 
lopettaa kamera kuvaamisen vasta 10 sekunnin 
kuluttua. 
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7.3 Valokuvausnäppäi

n  

 

 

 HUOMAA! 
Videotallennus on mahdollista vain, kun valikko on 

piilotettu. 

 

 Ottaaksesi valokuvan paina lyhyesti 
valokuvausnäppäintä.  

Videotallennuksen aikana on mahdollista ottaa 
valokuva. 
 

 HUOMAA! 
Valokuva sisältää kaikki tiedot, jotka näkyvät 
näytöllä. Asetusvalikossa on mahdollista tehdä 
sellaiset asetukset, että valokuva tallennetaan 
ilman tietoja, vrt. luku 11.4.4. 

 

 HUOMAA! 
Jos USB-tikkua ei ole työnnetty paikoilleen, 
valokuva tallentuu kameran sisäiseen muistiin. 
Jos USB-tikku on työnnetty paikoilleen, tallentuu 

valokuva USB-tikulle. 

 

7.4 Ristiohjain Ohjaat ristiohjaimella kamerapäätä Ø 40 mm, kun 
valikkoa ei näytetä.  

(Silloin kun valikko näytetään, käytetään ristiohjainta 
navigointiin.)  

Kääntö 180 °  Käännä kamerapäätä ylös-/alas-nuolilla. 

Pyöritys 360°  Pyöritä kamerapäätä vasemmalle-/oikealle-
nuolilla. 
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8 Näytön asettelu valikkoa näytettäessä 

 

 

 
 

 

Kuva 15: Näyttö 

Selitykset:  

1 kirkkauden säätö 

2 Metrien nollalaskenta (ei aktiivinen, kun käytetään näyttöä ja kaapelia). 

3 kuva- ja videovalikoima 

4 järjestelmävalikko 

5 „Horisontti“ kaltevuus- ja kääntökulman näytöllä/lähtötoiminto 

6 liukusäädin „Kirkkaus“ (vain kirkkausvalikon ollessa aktivoituna)  

7 tallennusaika video 

8 metrimittaus 

9 USB-tikku sisään työnnetty 

10 paikannuslähetin toiminnassa 

11 WLAN toiminnassa 

12 lukumäärä vielä käytettävissä olevat kuvat 

13 vielä käytettävissä oleva videotallennusaika 

14 päivämäärä 

15 kellonaika 

16 jäljellä oleva akun latauskapasiteetti 

1 

2 

3 

4 

5 

10 11 12 14 16 

6 7 8 

9 13 15 
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9 Kamerapään 

asennon näyttö 

 
 

Kuva 16: Horisontti-kuvake 
astelukemalla 

 HUOMAA! 
Horisontti-kuvake näytetään vain, kun kamerapää 

Ø 40 mm on liitetty. 

 

Horisontti-kuvake näyttää putken vieton.  

Esimerkki kuva: 
- 5° vastaa 5 °:een viettoa 

(+ 5° vastaa 5°:een nousua) 

 

 

 

 
10 Lähtötoiminto 

 
 

Kuva 17: Horisontti-kuvaketta 
aktivoitaessa kamerapää suoristuu 

Lähtötoiminto mahdollistaa kamerapään 
kohdistamiseksi automaattisesti suoraan, siten 
että kamera on suunnattu „eteenpäin“ ja 
kääntökulman näyttö näkyy samansuuntaisesti 
maankamaran kanssa. 

 Aktivoi valikko käynnistääksesi lähtötoiminnon. 

 Siirry nuolinäppäimellä horisontti-
kuvakkeeseen ja vahvista 
vahvistusnäppäimellä ai oikealle-nuolella. 

11 Live-valikko 

 

Kuva 18: Valikkorivi 

 

Tässä valikossa voidaan suorittaa 
kamerajärjestelmään asetuksia. 

 Näyttääksesi valikon paina lyhyesti 
järjestelmän ollessa käynnistettynä 
valikkonäppäintä. 

Seuraavat näppäimet ilmestyvät: 
Kirkkaus, metrimittauksen nollaus, kuva- ja 
videovalikoima, järjestelmävalikko 

 Piilottaaksesi valikon paina vielä kerran 
lyhyesti valikkonäppäintä. 

 Siirry ristiohjaimen avulla näytöllä esitetyssä 
valikossa. Vahvista valintasi aina 
vahvistusnäppäimellä tai oikealle-nuolella. 
Poistu alivalikosta aina takaisin-näppäimellä tai 
vasemmalle-nuolella. 

taivas 
maan- 

kamara 
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11.1 Kirkkaus 

 
Kuva 19: Valikkokuvake kirkkaus 

 HUOMAA! 
Horisontti-valikko on aktiivinen vain, kun 

kamerapää Ø 40 mm on liitetty. 

 

Kirkkausvalikossa voidaan säädellä kamerapään 
ledienien valaistusvoimakkuutta neljään eri 
asteeseen. Alimmassa asteessa ledit ovat täysin 
sammutetut.  
 

 HUOMAA! 
Näytönvalaistusta voidaan sen sijaan muuttaa 
asetusvalikossa, vrt. luku 11.4.4 

 

 Siirry valikkokuvakkeeseen „Kirkkaus“. 

 

 
Kuva 20: Liukusäädin kirkkaus 

Alhaalla näytössä näytetään liukusäädin.  

 Vähennä tai lisää ledien kirkkautta 
oikealle/vasemmalle-nuolilla. 

 Poistu kirkkausvalikosta ylös-/alas-nuolilla.  

11.2 Digitaalisen 

mittarin 

laskentasymboli 

Kun monitoria käytetään ka-belin kanssa, 
digitaalinen mittarilaskenta ei ole aktiivinen eikä 
kuvaketta voi valita. 
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11.3 Kuva- ja videovalikoima 

 
Kuva 21: Kuva- ja videovalikoima -
kuvake 

 

 Siirry ylös/alas-nuolilla valikoima-
kuvakkeeseen ja vahvista 
vahvistusnäppäimellä tai oikealle-nuolella.  

 Poistu kuva- ja videovalikoimasta takaisin-
näppäimellä tai vasemmalle-nuolella.  

 

 
Kuva 22: Kuva- ja videovalikoima 
valittu  

Valikoimassa näytetään kaikki otetut kuvat ja 
videot, ja aina valinnan mukaan joko sisäisestä 
muistista tai USB-tikulta.  

Vastaava tiedostonimi muodostuu otoksen 
päivämäärästä ja kellonajasta.  

Sinulla on mahdollisuus katsella kuva- ja 
videotiedostoja sekä poistaa niitä tai tallentaa 
USB-tikulle. 

Kuva- ja videotiedostojen 
valitseminen 

 
Kuva 23: Kaikki kuva- ja 
videotiedostot aktivoitu 

 

 Merkataksesi yhden tai useampia kuva- ja 
videotiedostoja siirry sen/niiden kohdalle 
ylös/alas-nuolilla ja valitse 
vahvistusnäppäimellä. 

 Poista tarvittaessa valintasi samaten 
vahvistusnäppäimellä.  

 Valitaksesi kaikki tiedostot valitse „Valitse 
kaikki“ ja vahvista vahvistusnäppäimellä tai 
oikealle-nuolella. 

 

Valokuvien ja videoiden 
katselu  

 Siirry ylös-/alas-nuolilla tiedostoon 
näyttääksesi vastaavan kuvan tai videon 
esikatselun. 

 Vahvista valinnat oikealle-nuolella päästäksesi 
koko näytön kuvaan. 

 Vahvista vielä kerran esittääksesi videon. 
 

 HUOMAA! 
Kameran näyttäessä videota on sinulla 
mahdollisuus pysäyttää video 
vahvistusnäppäimellä ja käynnistää jälleen sekä 
kelata videota oikealle/vasemmalle-nuolilla aina 10 
s eteen- ja taaksepäin. Kulloisetkin kuvakkeet 

näytetään ylhäällä vasemmalla. 
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 Palaa valikoimaan joko takaisin-näppäimellä 
tai vasemmalle-nuolella. 

 

Valokuvien ja videoiden 
poistaminen 

 
Kuva 24: Merkittyjen tiedostojen 
poistaminen 

 Merkitse poistettavat tiedostot, valitse ylös-
/alas-nuolilla „Toimintojen valitseminen“ ja 
oikealle-nuolella „Poista valitut“ ja vahvista.  

 
 

 HUOMAA! 
Älä vedä USB-tikkua koskaan pois välittömästi sen 
jälkeen, kun olet poistanut siitä tai tallentanut sille 
tiedostoja. Tässä tapauksessa vaarana on tietojen 
yliajo.  
Poistu ehdottomasti valikoimasta ennen kuin vedät 
tikun pois. 

 

Valokuvien ja videoiden 
tallentaminen 

 Valokuvat ja videot tallennetaan 
automaattisesti sisäiseen muistin, jos USB-
tikkua ei ole työnnetty sisään. 

 Jos USB-tikku on sisään työnnettynä, 
tallennetaan valokuvat ja videot 
automaattisesti sille. 

 

Tiedostojen tallentaminen 
sisäisestä muistista USB-
tikulle 

 
Kuva 25: Tiedostojen 
tallentaminen sisäisestä muistista 
USB-tikulle  

 Valitse Tietolähde: Sisäinen  

 Merkkaa kopioitavat tiedostot kuten edellä 
selostettu. 

 Liitä USB-tikku monitoriin. 

 Valitse Toimintojen valitseminen > Kopioi 
valitut USB-tikulle ja vahvista 

vahvistusnäppäimellä tai oikealle-nuolella. 
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Videoiden esittäminen PC:llä 
 HUOMAA! 

Videotoistossa videossa näkyy aina päivämäärä, 
kellonaika ja metrimittaus riippumatta siitä, mitä 
toistolaitetta käytetään.  

 

Kun olet ladannut videon PC:lle, voit näyttää sen 
Windows Media Playerilla tai VLC Playerilla PC:llä. 
Jos käytät Windows PC:tä, Media Player on jo 
asennettu siihen valmiiksi. VLC Playerin voita 
ladata ilmaiseksi www.vlc.de -verkkosivulta. 
 

 HUOMAA! 
Videotiedoston koosta riippuen saattaa kestää 
muutaman sekunnin ennen kuin video on ladattu 
ja valmis näytettäväksi.  

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

 
Kuva 26: Järjestelmävalikko valittu 

 

 Valitse järjestelmävalikko. 

  
Kuva 27: Järjestelmävalikko, jossa 
WLAN (1), paikannus (2), 
asetukset (3) ja infovalikko (4) 

 

Järjestelmävalikosta pääset seuraaviin 
alivalikkoihin:  
WLAN, paikannus, asetukset, info. 

Aktiiviset alivalikot ja toiminnot on korostettu 
sinisellä, lepotilassa olevat toiminnot harmaalla. 

 

11.4.1 WLAN-aktivointi  

 
Kuva 28: WLAN-kuvake 

Tämä toiminto selostetaan seikkaperäisesti 12 
seuraavassa luvussa. 

1 

2 

3 

4 
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11.4.2 Paikannus 

 
Kuva 29: Paikannus-kuvake 

Alivalikossa Paikannus kamerapään 
„Paikannuslähetin“ voidaan aktivoida ja poistaa 
käytöstä sekä määrätä lähetystaajuus. 

11.4.3 Paikannuslähettim

en aktivointi  

 
Kuva 30: Valittu paikannuslähetin  
9,2 kHz lähetystaajuudella 

 

 Aktivoi Paikannuslähetin valitsemalla 
vahvistusnäppäimellä tai oikealle-näppäimellä 
haluttu taajuus (valitun taajuuden viereen 
ilmestyy valintamerkki).  

 

 HUOMAA! 
Euroopassa saa lähettää vain 9,2 kHz:llä. 

 Poista paikannuslähetin käytöstä siten, että et 
valitse taajuutta (poista valintamerkki 
painamalla uudelleen vahvistusnäppäintä.)  

 

Paikannuslähettimen ollessa aktivoituna voidaan 
kamerapää paikantaa Locator Wöhler L 200:lla. 
 

 HUOMAA! 
Kun kamerapäätä ei aiota paikantaa, on 
suositeltavaa poistaa paikannuslähetin käytöstä 
sähkön säästämiseksi. 

Kamerajärjestelmän käynnistämisen jälkeen 
paikannuslähetin on ehdottomasti kytkettynä pois 
päältä. 
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11.4.4 Asetukset 

 

Näytön valaistus 

 

 

Kuva 31: Liukusäädin näytön 
valaistus 

Tässä voidaan asettaa näytön taustavalo. 
(Kamerapään valaistuksen asettamiseksi vertaa 
sen sijaan lukua 11.1.) 

Kameran päälle kytkemisen jälkeen on näytön 
kirkkaus säädetty aina 70%:iin.  

Näytön kirkkautta voidaan säätää 10:een eri 
portaaseen 10%:sta 100%:iin.  

 Muuta näytön valaistusta oikealle/vasemmalle-
nuolilla. 

 Jos näytön kirkkauden asetuksien on säilyttävä 
myös uudelleen käynnistettäessä, tallenna 
asetukset vahvistusnäppäimellä. 

Tallennuskuvake havahtuu lyhyesti. 
 

 HUOMAA! 
Virrankulutuksen vähentämiseksi silloin, kun 
akkuvaraus on alhainen, on suositeltavaa valita 
alhainen näytön valaistus. 
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Metrimittaus 

 
Kuva 32: Metrimittauksen yksikön 
valinta 

 

Tässä voidaan muuttaa metrimittausta. On 
olemassa seuraavat mahdollisuudet: 

0,00 m (metrit) 

0.00 ft. (jalat) 

 Aktivoi haluttu yksikkö vahvistusnäppäimellä 
tai oikealle-nuolella.  

Päivämäärä/Kellonaika 

 
Kuva 33: Alivalikko „Päivämäärä ja 
kellonaika“ 

Tässä voidaan muuttaa päivämäärän ja kellonajan 
näyttöä seuraavasti.  

Näyttötyyppi: 

 

SUOMI: 

päivä.kuukausi.vuosi  

00:00 – 24:00 

 

USA: 

kuukausi/päivä/vuosi 

00:00 – 12:00 AM ja 00:00 – 12:00 PM 

 

KANSAINVÄLINEN: 

vuosi-kuukausi-päivä   

00:00 – 12:00 AM ja 00:00 – 12:00 PM 

 

 

 
Kuva 34: Päivämäärän ja 
kellonajan asettaminen 

 Siirry ylös-/alas-nuolilla päivämäärä- ja aika-
asetukseen. 

 Valitse oikealle/vasemmalle-nuolilla asettava 
kenttä. 

 Tee asetukset ylös-/alas-nuolilla. 

 Vahvista asetukset vahvistusnäppäimellä. 
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Kuvan peittokuvat  

 
Kuva 35: Kuvan kanssa 
tallennetaan kaikki lisätiedot 

 

Wöhler VIS 500 -kameralla otetut kuvat sisältävät 
kaikki tiedot, jotka näytetään kameran näytössä 
(päivämäärä ja aika, paikan näyttö, metrimittaus 
jne.). 

 Aktivoi tai estä asetukset vahvistusnäppäimellä 
tai oikealle-nuolella.  

Tämä asetus säilyy myös kameran 
uudelleenkäynnistyksen jälkeen. 

 

Videon vakio-ominaisuus 

 
Kuva 36: Videon vakio-
ominaisuuden valinta 

Kamera on käynnistettävä aina uudelleen videon 
vakio-ominaisuuksien (PAL / NTSC) muuttamisen 
jälkeen.  

Järjestelmäpäivitys 

 
Kuva 37: Järjestelmäpäivitys 

 Lähetä tarkastuskamera valtuutettuun Wöhler-
huoltokeskukseen, jos laiteohjelmiston päivitys 
on suoritettava. 
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12 Kuvatiedostojen välitys WLANin kautta 

 
Kuva 38: Järjestelmävalikko valittu 

 

 Siirry järjestelmävalikkoon, vrt. luku 11.4. 

 
Kuva 39: WLAN-kuvake 

 Siirry WLAN-kuvakkeeseen aktivoidaksesi 
kamerajärjestelmän WLAN-toiminnon.  

Tämän toiminnon avulla sinun on mahdollista 
katsella reaaliaikaisia kuvia Wöhler VIS 500 -
monitorilla, kun taas työtoveri seisoo 
samanaikaisesti esimerkiksi putken toisessa päässä 
ja seuraa videoita mobiililla päätelaitteellaan. 

 

 
Kuva 40: WLAN-toimintatilan 
valinta 

 

Sinulla on kaksi mahdollisuutta siirtää 
reaaliaikaisesti WLANin kautta kuvia ja videoita 
mobiiliin päätelaitteeseesi: 

1. Hotspot: Wöhler VIS 500 muodostaa oman 

WLAN-verkon. 

2. WLAN: Liity Wöhler VIS 500:llä ja mobiililla 

päätelaitteellasi (Android tai iOS) kiinteään 

WLAN-verkkoon. 

 HUOMAA! 
Jos kamerassa aktivoitiin WLAN-toiminto, niin se 
jää päälle myös kameran uudelleenkäynnistyksen 
jälkeenkin. 

12.1 Hotspot: Välitys VIS 500-WLAN-verkon kautta 

Valittaessa WLAN-tila „Hotspot“, muodostaa VIS 500 oman WLAN-verkon, jonka 
kautta kuvatiedostot voidaan välittää suoraan mobiiliin päätelaitteeseen. 
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Kuva 41: Valinta „Kamera WLAN“ 

 

 Valitse Hotspot > Käynnistä Hotspot. 

 Kamera WLAN on nyt aktivoitu ja otsikkoriville 
ilmestyy WLAN-kuvake. 

 

 Alivalikossa näytetään Wöhler VIS 500:n verkon 
nimi, salasana, jonka tarvitset yhteyteen 
päätelaitteesi kanssa, sekä myös näytetään 
WLAN-kanava. 

 Verkon nimi muodostuu seuraavasti: 

VIS500-kameran sarjanumero. 

Esiasetettu salasana on 

woehlerVIS500  
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12.1.1 Salasanan tai 

verkon nimen 

muuttaminen 

 
Kuva 42: Verkon nimi ja salasana 
(woehlerVIS500) 

Sinun on mahdollista tarvittaessa muuttaa sekä 
verkon nimeä että salasanaa. Verkon nimeä 
muuttaessasi voisit esimerkiksi asettaa oman 
yritysnimen verkon nimeksi. 

 Muuttaaksesi nimeä siirry salasanaan tai 
verkon nimeen ja vahvista oikealle-nuolella tai 
vahvistusnäppäimellä. 

Sitten ilmestyy näppäimistö, jonka avulla voit 
tehdä muutokset. 

 Mene ristiohjaimella valittavaan merkkiin ja 
vahvista oikealle-nuolella tai 
vahvistusnäppäimellä. 

 
Kuva 43: Enter-näppäin 

 Tallenna syöte näppäimistön Enter-
näppäimellä.  

 

 HUOMAA! 
Jos tallennat muutokset tai sammutat kameran, 
vaikka salasana on liian lyhyt tai verkon nimeen ei 
ole syötetty yhtään merkkiä, palautetaan salasana 
tai verkon nimi viimeiseksi käytössä olleeksi 
merkkiyhdistelmäksi. 

 

  Huomioi seuraavat verkon nimeä ja salasanaa 
koskevat rajoitukset: 

 

Verkon nimi Verkon nimi: 

Syöttökenttä ei saa olla tyhjä. 

Verkon nimi saa olla korkeintaan 32 merkkiä pitkä. 

 

Salasana Salasana: 

Käypä pituus: 8-64 merkkiä. 

 

 HUOMAA! 
Mahdollista on syöttää korkeintaan 64 merkkiä.  
Jos merkkejä on vähemmän kuin 8, on syöttö 
punainen. 
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Sallitut merkit: 

Aakkoset a-z isoina ja pieninä kirjaimina 

Numerot 0-9 

Seuraavat erikoismerkit (verkon nimi): 
_ - ! # $ % & ' ( ) + , . / : ; < = > ? @ ^ ` { | } ~ 

 

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

 

Mitkään muut merkit (kirjaimet, ääkköset, 
erikoismerkit, jne.) eivät ole sallittuja. 

 

 HUOMAA! 
Luvattomia merkkejä ei pysty kirjoittamaan 
salasanaa syötettäessä. Jos käyttäjä haluaa 
kirjoittaa luvattoman merkin, ei tapahdu mitään. 
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12.1.2 Valitse tarvittaessa 

WLAN-kanava 

 
Kuva 44: WLAN-kanavan valinta 

Tarvittaessa on mahdollista valita WLAN-kanava. 
Voidaan valita 13 WLAN-kanavaa.  

Kiinteä asetus: Kanava 1 

 HUOMAA! 
Tavallisesti ei ole tarpeen valita jotain muuta 
WLAN-kanavaa.  

 Valitaksesi muun WLAN-kanavan, valitse 
Kanava ja vahvista vahvistusnäppäimellä.  

Tässä avautuu numerokenttä. Tässä on 
mahdollista syöttää numerot 1-13. 

 Siirry ristiohjaimella vastaavaan numeroon ja 
vahvista vahvistusnäppäimellä. 

 
Kuva 45: Tallenna-kuvake 

 Tallenna syöte näppäimistön Enter-
näppäimellä.  

 
Kuva 46: WLAN-kuvake 
otsikkorivillä 

Näytön otsikkopalkkiin ilmestyy WLAN-kuvake 
siksi aikaa, kunnes WLAN-toiminto jälleen 
poistetaan jälleen käytöstä.   
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12.1.3 Yhteyden 

muodostaminen 

mobiiliin 

päätelaitteeseen 

 Valmistaaksesi yhteyden kameran ja 
päätelaitteen välillä, toimi seuraavasti. 

 Mene päätelaitteesi WLAN-asetuksiin. 

 Valitse verkko (VIS500_[sarjanumero, 4-
paikkainen] tai itse valitsemasi verkon nimi) 

 Syötä salasana. Se on  
woehlerVIS500 tai itse valitsemasi 
salasana. Huomioi isot ja pienet kirjaimet. 

 

 

 

 HUOMAA! 
Niin kauan kuin mobiili päätelaitteesi on 
yhdistettynä VIS500-verkkoon, et voi tietenkään 
yhdistää sitä internettiin. Tästä syystä ilmestyy 
varoitus „Internet ei mahdollisesti käytettävissä“. 

 

 

 

 

 Odota kunnes Wöhler VIS 500 on yhdistänyt 
mobiiliin päätelaitteeseesi.  

Sinulla on nyt mahdollisuus näyttää video mobiilin 
päätelaitteesi „Wöhler VIS“ -apissa. 
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12.2 WLAN: Valmiina olevan WLAN-verkon käyttäminen 

 
Kuva 47: Yhteyden rakentaminen 
jo käytössä olevan WLAN-verkon 

kautta 

Valitessasi WLANin liityt sekä Wöhler VIS 500:lla 
että myös mobiililla päätelaiteella (Android tai iOS) 
käytössä olevaan verkkoon. Näin reaaliaikainen 
kuvan siirto kamerasta mobiiliin päätelaitteeseen 
tai kannettavaan on mahdollista myös pidemmältä 
etäisyydeltä. Tätä mahdollisuutta kannattaa harkita 
esimerkiksi teollisuuslaitosten kohdalla. 
 

 HUOMAA! 
Kun Wöhler VIS 500 liitettiin jo käytössä olevaan 
verkkoon, liitetään se uudelleenkäynnistettäessä 
jälleen tähän samaan verkkoon. Jos kamera ei ole 
uudelleenkäynnisettäessä tämän verkon 
kantoetäisyydellä, on kameran WLAN estetty.  

  Valitse WLAN  

Kamera etsii ensiksi kaikki käytettävissä olevat 
WLAN-verkot ja näyttää sitten ne. 

 

  Valitse verkko ja vahvista. 

 Syötä verkon salasana. 
 

 HUOMAA! 
Syötetty salasana tallentuu aina siten, että 
valitessasi seuraavan kerran saman verkon sinun 
ei tarvitse enää syöttää salasanaa. 

 

 Valitse „Yhdistä WLAN“ ja vahvista. 

Kamera yhdistyy sen jälkeen verkkoon. 

 

 
Kuva 48: WLAN-kuvake 

otsikkorivillä 

 Kun yhteys on muodostunut, ilmestyy näytön 
otsikkopalkkiin WLAN-kuvake.  

Yhteyden muodostaminen 
päätelaitteeseen tai 
kannettavaan 

 Valmistaaksesi yhteyden kameran ja 
päätelaitteen tai kannettavan välillä, toimi 
seuraavasti. 

 Mene päätelaitteesi WLAN-asetuksiin. 

 Valitse sama verkko, johon olet yhdistänyt 
kamerasi. 
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 Syötä verkon salasana. 

Sinulla on nyt mahdollisuus näyttää video mobiilin 
päätelaitteesi „Wöhler VIS“ -apissa. 
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13 Häiriöt 

13.1 Reset 

 
Kuva 49: Reset-aukko merkitty 
nuolella 

 

Määrätyt häiriöt voidaan korjata reset-toiminnolla. 
Reset-aukko löytyy USB-portti vierestä, katso 
viereistä kuvaa. 

 Reset 1: Paina n. 2-3 sekuntia terävää 
esinettä, esim. klemmarin päätä reset-
aukkoon. Tämän perään pitäisi kaikkien ledien 
palaa. 

 Reset 2: Mikäli ledit eivät syty 2-3 sekunnin 
kuluttua, niin paina terävää esinettä n. 15 
sekuntia reset-aukkoon. Tämän perään pitäisi 
kaikkien ledien palaa. 

 

 HUOMAA! 
Reset-aika (kunnes kaikissa näppäimissä palaa 
valo) on aina reset-tavasta riippuen 2 sekunnin tai 
15 sekunnin pituinen. Vasta sitten kun kaikki ledit 
syttyvät, on reset onnistunut.  
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13.2 Mahdolliset häiriöt 

Häiriö Mahdollinen syy Korjaus 

Kuva- ja videonäppäin 
vilkkuu nopeasti 
käynnistämisen jälkeen. 

Akku on tyhjä. Lataa akku. 

Monitori ja kamerapää 
ovat päällekytketty. Kuvaa 
ei ilmesty ollenkaan tai se 
pätkii. 

Työntövarsi on katkennut. Lähetä laite korjattavaksi. 

Kamera lopettaa 
videoinnin.  

Videosignaali katkeaa, 
esim. varren murtuman 
takia. 

Jos vika toistuu, lähetä 
laite korjattavaksi. 

Epätarkka kuva Muovikupu 
naarmuuntunut. 

Vaihda muovikupu, 
vaihtoehtoisesti lasikupu. 

Kamerajärjestelmä ei 
reagoi. 

Akku on tyhjä. Lataa akku. 

Laitteessa on vika. Lähetä laite korjattavaksi. 
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14 Huolto  

14.1 Huoltoa ja hoitoa 

koskevia ohjeita 

Jotta kamerajärjestelmän virheetön toiminta 
voidaan taata, on laite huollettava säännöllisesti. 
Huolto käsittää toimenpiteitä, jotka laitteen 
käyttäjä voi itse suorittaa. 

14.2 Kamerapään kuvun 

vaihtaminen  

 
Kuva 50: Kamerakuvun asentaminen 

 HUOMAA!  
Toimitusvalmis kamerapää on suojattu 
muovikuvulla, joka voidaan tarvittaessa vaihtaa 
uuteen esim. naarmujen takia. Vaihtoehtona on 
lasikupu, joka voidaan kiertää muovikuvun tilalle! 

Ennen kuvun vaihtoa uuden kuvun kierteeseen on 
levitettävä hieman silikonirasvaa. Vaihdettaessa 
on varottava, että kamerapäähän ja varsinkin sen 
mekaanisiin komponentteihin ei pääse rasvaa.  

Kupua vaihdettaessa on huomioitava, että kupu 
on kierrettävä kiinni viimeiseen kierteeseen 
saakka. Muussa tapauksessa ei voida taata, että 
kamerapää on tiivis. Sisääntunkeutuva vesi ja lika 
voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. 

14.3 Kamerapää  Puhdista objektiivi ainoastaan puhtaalla, 
pehmeällä ja kostealla liinalla ilman 
puhdistusaineita. 

14.4 Monitori  Puhdista monitori pehmeällä liinalla. 
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15 Suositukset ohjausapulaitteille  

Seuraavassa taulukossa mainittuja Wöhler-tuotenumeroita suositellaan käytettäväksi 
ohjausapulaitteina putkien ja kuilujen tarkastuksessa. Koska jokainen putki- ja 
kuilujärjestelmä eroaa toisistaan, on paikan päällä päätettävä apulaitteiden käytöstä. 
Ohjausapulaitteiden mahdollinen kiinnijuuttumis- tai takertumisvaara putkessa on 
otettava huomioon. 

 

 

Putkisto 

Ø 

Kamerapää 

Ø 26 mm 

Kamerapää 

Ø 40 mm 

40 Ilman lisälaitteita Tarkastus ei mahdollista 

50 3827 Tarkastus ei mahdollista 

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 Kaikki Wöhler-lisälaitteet  
mahdolliset 

Kaikki Wöhler-lisälaitteet  
mahdolliset 

Taulukko: Soveltuvat lisävarusteet 
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16 Takuu ja huoltopalvelu 

16.1 Takuu Jokaisen Wöhler VIS 500 
videotarkastusjärjestelmän kaikki toiminnot 
tarkastetaan tehtaalla ja laitteet lähtevät 
tehtaaltamme vasta perusteellisen 
laaduntarkastuksen jälkeen.  

Asianmukaisesti käytettäessä on Wöhler VIS 500 
videotarkastusjärjestelmän takuuaika kaksitoista 
kuukautta ostopäivästä alkaen, lukuun ottamatta 
kaikkia VIS 500:n muovikupuja.  

Tämä takuu ei päde, jos laitteen korjaukset ja 
muutokset suorittaa ulkopuolinen, ei valtuutettu 
taho. 

16.2 Huoltopalvelu HUOLTO on meille erittäin iso asia. Siksi olemme 
palveluksessasi luonnollisesti myös takuuajan 
päätyttyä. 

 Lähetät videotarkastuskamerasi meille, 
korjaamme sen muutamassa päivässä ja 
palautamme sen sinulle pakettipalvelumme 
kautta. 

 Välitöntä apua saat puhelimitse 
teknikoiltamme. 
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17 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 

 

Valmistaja:  

 

WÖHLER Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg 

 

vakuuttaa, että tuote: 

 

tuotteen nimi:   Tarkastuskamera 

mallinumero: Wöhler VIS 500 

 

on pääasiallisten suojavaatimusten mukainen, jotka on määritelty jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetussa neuvoston direktiivissä koskien 
sähkömagneettista yhteensopivuutta (2014/53/EY).  

Tuotteen arvioimiseksi koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta sovellettiin 
seuraavia standardeja:  

 

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 Lyhyt 

käyttöohje 

 

18.1 Päälle/Pois-

näppäin 

Valikkonäppäin 

 

 

 

 

 

 

 Käynnistääksesi paina Päälle-/Poisnäppäintä  
1 s. 

 Sammuttaaksesi paina Päälle-/Poisnäppäintä 
2 s. 

 

 

 Näyttääksesi tai piilottaaksesi valikon paina 
kameran ollessa päällä lyhyesti 
valikkonäppäintä. 

18.2 Valikko piilotettu 

 

 Ohjaa kamerapäätä ristiohjaimella. 

 

Kääntö 180 °  Käännä kamerapäätä ylös-/alas-nuolilla. 

Pyöritys 360°  Pyöritä kamerapäätä vasemmalle-/oikealle-
nuolilla. 

 

 Ottaaksesi valokuvan paina 
valokuvausnäppäintä. 

 

 Käynnistääksesi videokuvauksen paina 
videonäppäintä. 

 Lopettaaksesi videokuvauksen paina vielä 
kerran videonäppäintä.  

18.3 Valikko näytetään 

 

 Siirry ristiohjaimen avulla pitkin 
valikkorakennetta.  
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 Vahvista valintasi ainavahvistusnäppäimellä tai 
oikealle-nuolella. 

 

 Poistu alivalikosta aina takaisin-näppäimellä tai 
vasemmalle-nuolella. 

 

 Nykyinen valittu valikkotaso on korostettu 
kulloinkin sinisellä. 
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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: 

 


