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1 Generelt 

1.1 Informasjon om 

brukerhåndboken 

Denne brukerhåndboken muliggjør sikker 
betjening av Wöhler VIS 500. Ta vare på denne 
brukerhåndboken til enhver tid. 

Wöhler VIS 500 må kun brukes av faglig 
kompetent personale og innenfor tiltenkt 
bruksområde. 

Vi er ikke ansvarlige for skader som følge av at 
denne brukerhåndboken ikke ble fulgt. 

1.2 Opphavsretten Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre, kopiere, 
reprodusere eller oversette denne 
dokumentasjonen eller deler av den uten skriftlig 
forhåndssamtykke fra Wöhler. 

1.3 Henvisninger i 

brukerhåndboken  ADVARSEL! 

Kjennetegner henvisninger med fare for skader 
eller skader med døden til følge dersom 
henvisningene ikke følges. 

 

 OBS! 

Kjennetegner henvisninger til farer som kan føre 
til skader på apparatet. 

 

 HENVISNING! 
Fremhever tips og annen nyttig informasjon. 
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1.4 Bestemmelsesmessig 

bruk 

Wöhler VIS 500 inspeksjonskamera er designet 
for optisk inspeksjon og dokumentasjon av 
avgasssystemer, luftaksler og skorsteiner, etc. 

Apparatet må kun brukes av fagkyndig personale. 

Enhver bruk utover dette regnes som ikke 
bestemmelsesmessig. 
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Leveransens omfang Apparat Leveransens 
omfang 

Wöhler VIS 500  
Videoinspeksjons- 
system 

Monitorenhet  

Wöhler 
roterende/dreibart 
kamerahode Ø 40 
mm, pluggbar 

Kamerakabel 20 med 
korn 

3 plastkupler 

1 bærestropp system 

1 USB-strømforsyning 
med USB-C-kabel 

Plast sak 
 

Lagring og transport For å unngå transportskader skal det komplette 
videosystemet alltid transporteres i 
originalkofferten. 
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1.5 Bortfrakting 

 

Elektroniske apparater må ikke kastes sammen 
med øvrig husholdningsavfall, men deponeres i 
henhold til gjeldende miljøforskrifter. 

Defekte batterier er farlig avfall og leveres inn på 
godkjente innsamlingssteder. 

1.6 Produsentens adresse Wöhler Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1  

33181 Bad Wünnenberg 

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

Beskyttelse av personer 

 ADVARSEL! 

Rett kamerahodet aldri rett mot øynene når 
kameraet er slått på. LED-ene er svært lyssterke 
og kan blende øynene. 

 

 ADVARSEL! 

Sørg for å ha kontroll på stangen mens den føres. 
Det fleksible materialet kan føre til at slangen slår 
når den mister festet. Beskytt spesielt øynene. 

 
 

 ADVARSEL! 

For å begrense personers eksponering overfor 
elektromagnetiske felt skal det overholdes en 
sikkerhetsavstand på 5 cm ved tilkoblet 
lokaliseringssender og delvis eller varig opphold 
nær kamerahodet. 

 

Arbeidsmiljøet 

 ADVARSEL! 

Sørg for at kameraet står på et sikkert undergrunn 
og at personen har godt feste, spesielt under 
arbeid i høyden, f.eks. på taket.  

 

 ADVARSEL! 

Før inspeksjonen, forsikre deg om at delen som 
skal inspiseres, ikke er tilkoblet strømmen. 

 

 OBS! 

Ikke skyv kamerahodet inn i en omgivelse som er 
syreholdig eller sterkt tilsølt av olje. Bruk aldri 
kamerahodet og stangen til å flytte hindringer ut 
av veien. 
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Arbeidstemperatur 

 OBS! 

Ikke bruk kameraet ved temperaturer på over 40 
°C. Høye temperaturer kan føre til skader på 
kameraet.  

Vanntetthet 

 OBS! 
Det er kun kamerahodet og skyvestangen som er 

vanntette. Beskytt innholdet i kofferten mot vann!  

Støtmotstand 

 OBS! 

Kamerasystemet er ikke slagfast. Ikke kast med 
kofferten og ikke slipp den i gulvet.  

Tilbehør 

 OBS! 

Bruk utelukkende originalt tilbehør og reservedeler 
fra Wöhler.  

Sterke magnetiske eller 
elektriske felt  HENVISNING! 

Ikke bruk kameraet nær tv-tårn, mobile 
radioenheter eller andre kilder for magnetiske eller 
elektriske felt da dette kan føre til 

bildeforstyrrelser. 

Ytre påvirkninger 
 HENVISNING! 

Ytre påvirkninger som statiske utladninger kan 
føre til funksjonsfeil. Slå i så fall kameraet av og 
på igjen. 
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3 Tekniske data 

3.1 Monitor 

 
Fig. 1: Monitor 

 

Beskrivelse Spesifikasjon 

Mål hus 245 × 141 × 53 mm 

Skjermdiagonal 7-tommers 

Vekt 710 g 

TFT-display 7” / 16:9 format 

1024 × 600 piksel 

Ladekabel USB-C 5 V/3 A 

Strømforsyning 3,7 V,  

11400 mAh Li-Ion-
batteri 

Standtid 6 timer  

Arbeidstemperatur 0–40 °C 

Lagertemperatur -20–50 °C 

WLAN-funksjon Wireless LAN IEEE 
802.11 b/g/n nettverk 
standard 

2412–2472 MHz,  
< 10 dBm 
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3.2 Drei-/svingbart 

kamerahode 

(valgfritt) 

 

 
Fig. 2: Drei- og svingbart kamerahode 

 
Fig. 3: 360 graders dreining 

 
Fig. 4: 180 graders svingning 

Beskrivelse Spesifikasjon 

Type 1/3” Color CMOS 

Oppløsning 720 × 576 px (PAL) 

720 × 480 px (NTSC) 

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

Lyskilder 12 hvite LED-er 

Beskyttelse vanntett iht. IP67 (30 
minutter på opptil 1 
meters dyp) 

Mål Ø 40 × 60 mm 

Frekvens for 
innebygget sender 

9,2 kHz 

Bilderegistreringsvin
kel, diagonal 

130° 

Arbeidsbetingelser 0–40 °C,  
RH 95 % maks. 

Lagringsbetingelser -20–50 °C 

RH 95 % maks. 
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3.3 Miniatyrkamerahode 

(valgfritt) 

 
Fig. 5: Miniatyrkamerahode 

 
 

 

Beskrivelse Spesifikasjon 

Type 1/3” Color CMOS 

Oppløsning 720 × 576 px (PAL) 

720 × 480 px (NTSC) 

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

Lyskilder 12 hvite LED-er 

Beskyttelse vanntett iht. IP68 (30 
minutter på opptil 30 
meters dyp) 

Mål Ø 26 mm × 38 mm 

Frekvens for 
innebygget sender 

9,2 kHz 

Bilderegistreringsvin
kel, diagonal 

145 ° 

Arbeidsbetingelser  0–40 °C,  
RH 95 % maks. 

Lagringsbetingelser -20–50 °C 

RH 95 % maks. 
 

3.4 Hespel med 

kamerastang 
Beskrivelse Spesifikasjon 

Stangens lengde 30 m eller 20 m 

Minimal bøyeradius ca. 297 mm 

Forbindelseskabel til 
monitor 

2 m 

 

 

  



Tekniske data 

 

14 

3.5 Elektronisk 

metertelling 
Beskrivelse Spesifikasjon 

Oppløsning 23 mm 

Maks. avvik 5 % av måleverdien 
 

3.6 Lagring Beskrivelse Spesifikasjon 

Lagringsmedium Internt minne eller 
USB-pinne med 
Maks. 32 GB (anbefalt 
Wöhler Art. 11269) 

Maksimal 
innspillingstid internt 
minne 

1 h 

Oppløsning  
av det lagrede 
opptaket 

 

Bilde,  
med informasjon 
(.png) 

1024 × 600 piksel 

Bilde, uten 
informasjon (.png):  

1024 × 685 piksel 

Video (.mkv):  720 × 576 px (PAL) 

720 × 480 px (NTSC) 
 

 

3.7 Koffert med dobbelt 

skall 
Beskrivelse Spesifikasjon 

Mål 18 × 46 × 50 cm 
(L×B×H)  

Totalvekt med 
monitor, kamerahode 
og stang 

10 kg 
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3.8 Opptak Beskrivelse Spesifikasjon 

Maks. Tid for 
videoopptak 
(Video avsluttes 
automatisk) 

29 minutter og 59 
sekunder (29:59 min) 
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4 Oppbygning og funksjon  

4.1 Videoinspeksjonssystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Wöhler VIS 500 kamerasystem 

 
Forklaring:  

 

1 Monitor 

2 Kamerakabel 

3 Kamerahode 

4 Montering av kamerahode 

 

  

3 

2 

4 

1 
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4.2 Monitor 

 

 
 

Fig. 7: Monitor 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Nedre monitorside med koblingslist 

  

1 1 

1 1 
2 

3 

4 5 6 7 
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Forklaring:  

 

1 Åpning til feste av refleksbeskyttelse 

2 Koblingslist på undersiden 

3 Kontrollpanel 

4 Uttak CTIA-standard for hodesett med hodetelefoner og mikrofon til opptak av 
en kommentar under videoopptaket  

5 USB-uttak for minnepinne 

6 Nullstillingsåpning 

7 USB-C-uttak for ladekabel 

 

5 Tilkopling til 

kabeltrommel 

 

Det er mulig å tilkople VIS500 betjeningsenheten til 
alle VIS kabeltromler av tidligere modeller.  

 
 

Fig. 9: Tilkoplingsstikk på 
kabeltrommel 

 

 Hvis din kabeltrommel har et tilkoplingsstikk av 
eldre modell (se bilde) fortsett som følger: 

 

Fig. 10: Fjern pakningen fra 
kontakten på monitoren. 

  

 Fjern pakningen fra kontakten på monitoren. 
f.eks. med en liten skrutrekker. 

Du kan nå tilkople kabeltrommelen til VIS500 
betjeningsenheten som beskrevet i instruksjonen for 
kabeltrommel. 
 

 

  

aktuell 
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6 Ta i bruk kamerasystemet 

6.1 Aktivere batteriet Dersom kamerasystemet ikke kan slås på når det 
tas i bruk for første gang, har du to muligheter for 
å aktivere batteriet: 

 Koble monitoren til strømnettet med 
nettpluggen. Slå på kamerasystemet. 
Etterpå kan du slå på kameraet uten at det er 
koblet til strømnettet. 

eller  

 Utfør nullstilling 1, jf. kapittel 13.1. 

6.2 Skru opp 

kamerahodet 

 Koble den 8-pinners kontakten på Ka-mera-
kabelen til kontakten på kamerateleskopet. 

Skru deretter delene av kamerahodet og 
kamerakabelen. 

 OBS! 

Først når alt er godt tilskrudd, blir det oppnådd en 

vanntett forbindelse. 

 

 

6.3 Håndtering av monitoren 

 HENVISNING! 
Det er mulig å rotere skjermen slik at kameraet kan styres med høyre eller venstre 

hånd. Bildet roteres deretter automatisk. 

  

Skjermbeskytter Den gjennomsiktige skjermbeskytteren kan fjernes 
og lagres på nytt, avhengig av bruken av 
kameraet. 

 Avhengig av arbeidsstillingen, setter du 
de to pinnene på skjermbeskytteren inn i 
de to kontaktene rett over eller under 
displayet. Magneter i enden av pinnen 
sikrer et stabilt hold. 

6.4 Lade batteriet 

 
 

 ADVARSEL! 
Livsfare pga. elektrisk strøm! 

Aldri ta på nettpluggen med våte hender! 



Ta i bruk kamerasystemet 

 

20 

Hold nettpluggen unna fuktighet! 

Ikke dra nettpluggen ut av stikkontakten ved å 
holde i kabelen da den kan knekke! 

Bruk nettpluggen kun når den elektriske 
spenningen som er oppgitt på typeskiltet, er lik 
spenningen i stikkontakten! 

 
Fig. 11: Batteri-ikon, 60 % 

I topplinjen på displayet er det et 
batteristatussymbol på høyre side. Batteristatus 
vises i blått eller oransje (≤ 20 %). 

  Hvis batteristatus vises i rødt (≤ 10 %), bør 
batteriet lades. 

Hvis batteristatus er lav, blinker knappene kort 
rødt når det prøves å slå på kameraet. Det er da 
ikke mulig å slå på kameraet før det er koblet til 
strømnettet. 

 

 For å lade batteriet kobles monitoren til 
strømnettet ved hjelp av USB-C-adapteren 
som følger med leveransen. 

 Til dette settes USB-C-pluggen inn i USB-
porten på undersiden av monitoren. 

 
Fig. 13: Knapper og batterivisning 
under ladingen 

Når kamerasystemet er slått av, blinker Bilde-
knappen og Video-knappen rødt under ladingen. 

Når ladingen er avsluttet, lyser Bilde-knappen og 
Video-knappen rødt. 

Kamerasystemet er fullt funksjonsdyktig under 
ladingen. 
 

 HENVISNING! 
Om mulig, bør batteriet lades mens 
kamerasystemet er slått av. Slik økes batteriets 
levetid. 

 

Når batteriet lades mens kamerasystemet er slått 
på, blinker ikke knappene. Batterivisningen på 
displayet viser et støpselsymbol.  

 

Fig. 12: USB-port merket med pil 
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7 Knappefunksjoner 

 
Fig. 14: Monitorknapper 

 

7.1 Av/på-knapp 

Slå på systemet  Trykk på Av/på-knappen i ca. 1 sekund mens 
systemet er slått av. Deretter lyser Av/på-
knappen grønt. 

Etter ca. 5 sekunder vil kamerahodets LED-er slå 
seg på. I displayet vises så startskjermen og 
deretter kamerabildet. 

 HENVISNING! 
Det er mulig å dreie monitoren 180 grader. 
Monitorens topp- og bunnlinje som vises i bildet, 
retter seg automatisk etter monitorens posisjon. 

Etter at systemet er slått på, er displayvisningen 
alltid stilt inn slik at nedre kant av bildet avslutter 
med styrekrysset.  

Slå av systemet  Trykk på Av/på-knappen i ca. 2 sekunder inntil 
systemet slår seg av. 

Menyanrop  Trykk kort på Meny-knappen mens systemet er 
slått på for å vise menyen. 

 Trykk kort på Meny-knappen en gang til for å 
skjule menyen. 

Av/på 
Meny 

Ta opp bilde 
Bekreft 

Ta opp video 
Tilbake 

Styrekryss 
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7.2 Video-knapp 
 HENVISNING! 

Det er kun mulig med videoopptak med skjult 

meny. 

 

 Trykk kort på Video-knappen for å starte et 
videoopptak.  

 Trykk kort på Video-knappen en gang til for å 
avslutte et videoopptak. 

Under videoopptaket vises et rødt punkt og 
videoens opptaksvarighet i bunnlinjen på 
displayet.  
 

 HENVISNING! 
Hvis det ikke er satt inn noen minnepinne, lagres 
videoen i kameraets interne minne. 

Hvis det er satt inn en minnepinne, lagres videoen 

på minnepinnen.  

 
 

 HENVISNING! 
Det er ikke mulig å lagre posisjonsvisningen under 
videoopptaket. 

Hvis du trenger denne informasjonen, anbefales 
det å ta opp et bilde under videoopptaket. På 
bildet vises all informasjon som grafiske 

elementer. 

Varighet på opptaket 
 HENVISNING! 

Etter en videoopptakstid på 30 minutter avslutter 
kameraet opptaket automatisk. Dersom det blir 
videoopptak over en lengre periode, må brukeren 
starte opptaket på nytt etter 30 minutter ved å 
trykke på Video-knappen. 

 HENVISNING! 
Minimum opptakstid er 10 sekunder. Selv om 
brukeren stopper opptaket tidligere, vil kameraet 
avslutte opptaket først etter 10 sekunder. 
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7.3 Bilde-knapp  

 

 

 HENVISNING! 
Det er kun mulig med bildeopptak med skjult 

meny. 

 

 Trykk kort på Bilde-knappen for å ta opp et 
bilde.  

Det er mulig å ta et bilde under videoopptaket. 
 

 HENVISNING! 
Bildet inneholder all informasjon som vises i 
displayet. I innstillingsmenyen har du mulighet til å 
stille det inn slik at bildet lagres uten informasjon, 

jf. kapittel 11.4.4. 

 

 HENVISNING! 
Hvis det ikke er satt inn noen minnepinne, lagres 
bildet i kameraets interne minne. 
Hvis det er satt inn en minnepinne, lagres bildet på 
minnepinnen. 

 

7.4 Styrekryss Styrekrysset brukes til å styre kamerahodet Ø 40 
mm når menyen ikke vises.  

(Når menyen vises, brukes styrekrysset til å 
navigere med.)  

180 graders svingning  Sving kamerahodet med opp/ned-pilene. 

360 graders dreining  Drei kamerahodet med venstre/høyre-pilene. 
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8 Displayoppbygning når menyen vises 

 

 

 
 

 

Fig. 15: Display 

Forklaring:  

1 Stille inn lysstyrke 

2 Målerantall nuller (ikke aktiv når du bruker skjerm og kabel) 

3 Bilde- og videogalleri 

4 Systemmeny 

5 “Horisont” med visning av hellings- og dreievinkel/hjemfunksjon 

6 Glidebryteren “Lysstyrke” (kun ved aktivert lysstyrkemeny)  

7 Opptakstid video 

8 Metertelling 

9 Minnepinne satt inn 

10 Lokaliseringssender aktivert 

11 WLAN aktivert 

12 Antall bilder som gjenstår 

13 Opptakstid for video som gjenstår 

14 Dato 

15 Klokkeslett 

16 Batterikapasitet som gjenstår 

1 

2 

3 

4 

5 

10 11 12 14 16 

6 7 8 

9 13 15 
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9 Visning av 

kamerahodets 

posisjon 

 
 

Fig. 16: Horisont-ikon med 
gradangivelse 

 HENVISNING! 
Horisont-ikonet vises bare når det er tilkoblet 

kamerahodet Ø 40 mm. 

 

Horisont-ikonet angir rørets fall.  

Eksempel figur: 
-5° tilsvarer 5° fall 

(+5° tilsvarer 5° stigning) 

 

 

 

 
10 Hjemfunksjon 

 
 

Fig. 17: Når du aktiverer Horisont-
ikonet, settes kamerahodet i rett 
posisjon 

Hjemfunksjonen gjør det mulig at kamerahodet 
settes automatisk i rett posisjon slik at kameraet er 
rettet ut fremover og visningen av dreievinkelen 
vises parallelt med jorden. 

 For å aktivere hjemfunksjonen slå på menyen. 

 Gå til Horisont-ikonet med piltasten og bekreft 
med Bekreft-knappen eller med høyrepil. 

11 Direkteoverføri

ngsmenyen 

 

Fig. 18: Menylinje 

 

Ved hjelp av denne menyen kan du foreta 
innstillinger på kamerasystemet. 

 Trykk kort på Meny-knappen mens systemet er 
slått på for å vise menyen. 

Det vises følgende knapper: 
Lysstyrke, Nullstill metertellingen, Bilde- og 
videogalleri, Systemmeny 

 Trykk kort på Meny-knappen en gang til for å 
skjule menyen. 

 Når menyen vises, brukes styrekrysset til å 
navigere gjennom menypunktene. Bekreft 
utvalget med Bekreft-knappen eller med 
høyrepil. Gå ut av undermenyen med Tilbake-
knappen eller med venstrepil. 

Himmel 
Jord 
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11.1 Lysstyrke 

 
Fig. 19: Meny-ikonet Lysstyrke 

 HENVISNING! 
Lysstyrkemenyen er kun aktivert når det er 

tilkoblet kamerahodet Ø 40 mm. 

 

I lysstyrkemenyen kan du justere LED-enes 
lysintensitet i kamerahodet i fire trinn. I nederste 
trinn er alle LED-ene slått av.  
 

 HENVISNING! 
Displaybelysningen kan du imidlertid endre i 
innstillingsmenyen, jf. kapittel 11.4.4. 

 

 Naviger til Meny-ikonet “Lysstyrke”. 

 

 
Fig. 20: Glidebryteren Lysstyrke 

Nederst i displayet vises en glidebryter.  

 Reduser eller øk LED-enes lysstyrke med 
høyre/venstre-pilene. 

 Gå ut av lysstyrkemenyen med opp/ned-
pilene.  

11.2 Symbol digital 

målertelling 

Når du bruker skjermen med en ka-bel, er ikke di-
gital målertelling aktiv, og ikonet kan ikke velges. 
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11.3 Bilde- og videogalleri 

 
Fig. 21: Bilde- og videogalleri-ikon 

 

 Gå til Galleri-ikonet med opp/ned-pilene og 
bekreft med Bekreft-knappen eller med 
høyrepil.  

 Gå ut av bilde- og videogalleriet med Tilbake-
knappen eller med venstrepil.  

 

 
Fig. 22: Bilde- og videogalleri valgt  

I galleriet vises samtlige bilder og videoer som ble 
tatt opp, enten fra internt minne eller fra 
minnepinne alt etter utvalg.  

De enkelte filnavnene består av opptaksdato og -
klokkeslett.  

Du har mulighet til å se på eller slette bilde- og 
videofilene eller lagre dem på minnepinne. 

Velge bilde- og videofiler 

 
Fig. 23: Alle bilde- og videofiler 
aktivert 

 

 For å merke én eller flere bilde- og videofiler 
naviger dit med opp/ned-pilene og velg 
filen/filene med Bekreft-knappen. 

 Deaktiver eventuelt utvalget med Bekreft-
knappen på samme måte.  

 For å velge alle filer velg “Velg alle” og bekreft 
med Bekreft-knappen eller med høyrepil. 

 

Se på bilder og videoer   Gå til filen med opp/ned-pilene for å få vist 
forhåndsvisningen av det respektive bildet eller 
videoen. 

 Bekreft utvalget med høyrepil for å komme til 
fullskjermvisningen. 

 Bekreft en gang til for avspilling av video. 
 

 HENVISNING! 
Mens kameraet spiller av videoen, har du mulighet 
til å stanse videoen og starte igjen med Bekreft-
knappen, og spole videoen fremover og bakover 
10 sekunder med høyre/venstre-pilene. De 
respektive ikonene vises i displayet øverst til 
venstre. 

 Gå tilbake til galleriet med Tilbake-knappen 
eller med venstrepil. 
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Slette bilder og videoer 

 
Fig. 24: Slette merkede filer 

 Merk de filene som skal slettes, velg “Valg av 
funksjon” med opp/ned-pilene og “Slett valg” 
med høyrepil og bekreft.  

 
 

 HENVISNING! 
Aldri dra ut minnepinnen rett etter at du har slettet 
filer og kopiert dem dit. Ellers er det fare for 
datatap.  

Gå alltid ut av galleriet før du drar ut minnepinnen. 

 

Lagre bilder og videoer  Bilder og videoer lagres automatisk i det 
interne minnet hvis det ikke er satt inn noen 
minnepinne. 

 Hvis det er satt inn noen minnepinne, lagres 
bilder og videoer automatisk på den. 

 

Kopiere filer fra internt 
minne til minnepinne 

 
Fig. 25: Kopiere filer fra internt 
minne til minnepinne  

 Velg Datakilde: Intern  

 Merk de filene som skal kopieres, slik 
beskrevet ovenfor. 

 Koble en minnepinne til monitoren. 

 Velg Valg av funksjon > Kopier valg til 
minnepinne og bekreft med Bekreft-knappen 

eller med høyrepil. 
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Avspilling av videoer på PC-en 
 HENVISNING! 

Under videoavspillingen vises alltid dato, 
klokkeslett og metertelling i videoen, uavhengig av 
mediaavspilleren som brukes.  

 

Når du har lagret en video på PC-en, kan denne 
spilles av på PC-en med Windows Media Player 
eller VLC Player. Når du bruker Windows PC, er 
Media Player allerede installert. Last VLC Player 
gratis ned på www.vlc.de. 
 

 HENVISNING! 
Avhengig av videofilens størrelse kan det ta noen 
sekunder før videoen er lastet opp og klar til 
avspilling.  

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

 
Fig. 26: Systemmeny valgt 

 

 Velg systemmeny. 

  
Fig. 27: Systemmeny med WLAN 
(1), Lokalisering (2), Innstillinger 
(3) og Info-meny (4) 

 

I systemmenyen kommer du til følgende 
undermenyer:  
WLAN, Lokalisering, Innstillinger, Info. 

Aktive undermenyer og funksjoner har blå 
bakgrunn, inaktive funksjoner har grå bakgrunn. 

 

11.4.1 WLAN-aktivering  

 
Fig. 28: WLAN-ikon 

For en detaljert beskrivelse av denne funksjonen, 
se kapittel 12. 

1 

2 

3 

4 
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11.4.2 Lokalisering 

 
Fig. 29: Lokaliser-ikon 

I undermenyen Lokalisering kan 
“lokaliseringssenderen” i kamerahodet aktiveres 
og deaktiveres og sendefrekvensen fastsettes. 

11.4.3 Aktivering av 

lokaliseringssende

ren  

 
Fig. 30: Lokaliseringssender valgt 
med sendefrekvens 9,2 kHz 

 

 Aktiver lokaliseringssenderen ved å velge 
ønsket frekvens med Bekreft-knappen eller 
med høyre knapp. (Det vises en hake ved 
siden av frekvensen du har valgt.)  

 

 HENVISNING! 
I Europa er det kun tillatt å sende med 9,2 kHz. 

 Deaktiver lokaliseringssenderen ved ikke å 
velge frekvens. (Fjern hake ved å trykke på 
Bekreft-knappen en gang til.)  

 

Ved aktivert lokaliseringssender kan kamerahodet 
lokaliseres med Locator Wöhler L 200. 
 

 HENVISNING! 
Hvis kamerahodet ikke skal lokaliseres, anbefales 
det å deaktivere lokaliseringssenderen for å spare 
strøm. 

Når kamerasystemet er slått på, er 
lokaliseringssenderen alltid slått av. 
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11.4.4 Innstillinger 

 

Displaybelysning 

 

 

Fig. 31: Glidebryter 
“Displaybelysning” 

Her kan du stille inn bakgrunnsbelysningen på 
displayet. (For innstilling av belysningen av 
kamerahodet, jf. kapittel 11.1.) 

Etter at kameraet er slått på, er displayets 
lysstyrke alltid satt til 70 %.  

Displayets lysstyrke kan stilles inn fra 10 % til 
100 % i trinn på 10.  

 Endre displaybelysningen med høyre/venstre-
pilene. 

 Hvis displayets lysstyrkeinnstilling skal forbli 
uendret også når kameraet slås på igjen, må 
du lagre innstillingen med Bekreft-knappen. 

Lagresymbolet reagerer kort. 
 

 HENVISNING! 
For å redusere strømforbruket når batteristatus er 
lav, anbefales det å velge lav displaybelysning. 
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Metertelling 

 
Fig. 32: Utvalg av enheten for 
metertelling 

 

Her kan du skifte enheten for metertellingen. Det 
finnes følgende muligheter: 

0,00 m (meter) 

0,00 ft (fot) 

 Aktiver ønsket enhet med Bekreft-knappen 
eller med høyrepil.  

Dato/klokkeslett 

 
Fig. 33: Undermenyen “Dato og 
klokkeslett” 

Her kan du skifte visningen av dato og klokkeslett 
på følgende måte.  

Visningstype: 

 

TYSK: 

Dag.Måned.År  

00:00 – 24:00 

 

USA: 

Måned/Dag/År 

00:00 – 12:00 AM og 00:00 – 12:00 PM 

 

INTERNASJONALT: 

Dag-Måned-År 

00:00 – 12:00 AM og 00:00 – 12:00 PM 

 

 

 
Fig. 34: Stille inn dato og 
klokkeslett 

 Gå til dato- og tidsinnstillingen med opp/ned-
pilene. 

 Velg det feltet som skal stilles inn, med 
høyre/venstre-pilene. 

 Foreta innstillingen med opp/ned-pilene. 

 Bekreft innstillingen med Bekreft-knappen. 
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Bildeinformasjon  

 
Fig. 35: På bildet lagres all 
tilleggsinformasjon 

 

Bilder som er tatt med Wöhler VIS 500, inneholder 
all informasjon som vises i kameradisplayet (dato 
og tid, posisjonsvisning, metertelling osv.). 

 Aktiver eller deaktiver innstillingen med 
Bekreft-knappen eller med høyrepil.  

Disse innstillingene forblir uendret også når 
kameraet startes på nytt. 

 

Videostandard 

 
Fig. 36: Utvalg av videostandard 

Når du har skiftet videostandarden (PAL/NTSC), 
må kameraet alltid startes på nytt.  

Systemoppdatering 

 
Fig. 37: Systemoppdatering 

 Send inspeksjonskameraet til et autorisert 
Wöhler-servicesenter hvis en 
fastvareoppdatering skal utføres. 
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12 Overføring av bildedata via WLAN 

 
Fig. 38: Systemmeny valgt 

 

 Gå til systemmenyen, jf. kapittel 11.4. 

 
Fig. 39: WLAN-ikon 

 Naviger til WLAN-ikonet for å aktivere WLAN-
funksjonen til kamerasystemet.  

Denne funksjonen gjør det mulig å se 
direkteoverførte bilder på monitoren Wöhler VIS 
500, mens en kollega som f.eks. står på den andre 
rørenden, kan følge videoene direkte på sin mobile 
terminal på samme tid. 

 

 
Fig. 40: Utvalg av WLAN-
driftsmodus 

 

For å overføre bildene og videoene direkte til din 
mobile terminal via WLAN, har du 2 muligheter: 

1. Hotspot: Wöhler VIS 500 bygger opp et 

eget WLAN-nettverk. 

2. WLAN: Du velger deg inn i et stasjonært 

WLAN-nettverk med Wöhler VIS 500 og 

din mobile terminal (Android eller iOS). 

 HENVISNING! 
Hvis WLAN-funksjonen er aktivert i kameraet, vil 
den også forbli aktivert når kameraet startes på 
nytt. 

12.1 Hotspot: Overføring via VIS 500-WLAN-nettverk 

Ved utvalg av WLAN-modus “Hotspot” bygger Wöhler VIS 500 opp et eget WLAN-
nettverk som kan brukes til å overføre bildedataene direkte til en mobil terminal. 
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Fig. 41: Utvalget “Kamera-WLAN” 

 

 Velg Hotspot > Start hotspot. 

 Kamera-WLAN er nå aktivert og i topplinjen 
vises WLAN-symbolet. 

 

 I undermenyen vises nettverksnavnet til Wöhler 
VIS 500, det passordet du trenger for forbindelsen 
med din terminal, samt WLAN-kanalen. 

Nettverksnavnet setter seg sammen på følgende 

måte: 

VIS500-serienummeret på kameraet. 

Det forhåndsinnstilte passordet er 

woehlerVIS500  

 

12.1.1 Endre passord 

eller nettverksnavn 

 
Fig. 42: Nettverksnavn og 
passord (woehlerVIS500) 

Du har mulighet til å endre både nettverksnavn og 
passord ved behov. Når du endrer 
nettverksnavnet, kan du for eksempel bruke eget 
firmanavn som nettverksnavn. 

 For å endre, naviger til passordet eller 
nettverksnavnet og bekreft med høyrepil eller 
med Bekreft-knappen. 

Det åpnes så et tastatur som du kan foreta 
endringen med. 

 Gå til tegnet som skal velges, ved hjelp av 
styrekrysset og bekreft med høyrepil eller 
Bekreft-knappen. 

 
Fig. 43: Enter-knapp 

 Lagre inndataene dine med Enter-knappen på 
tastaturet. 

 

 HENVISNING! 
Hvis du lagrer endringen din eller slår av kameraet 
selv om passordet er for kort eller det ikke er tastet 
inn noe tegn for nettverksnavnet, settes passordet 
eller nettverksnavnet tilbake til den siste gyldige 

tegnkombinasjonen. 

 

  Husk følgende begrensninger for 
nettverksnavn og passord: 
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Nettverksnavn Nettverksnavn: 

Inntastingsfeltet kan ikke være tomt. 

Nettverksnavnet kan bestå av maks. 32 tegn. 

 

Passord Passord: 

Gyldig lengde: 8–64 tegn 

 

 HENVISNING! 
Du kan ikke taste inn mer enn 64 tegn.  
Ved færre enn 8 tegn er inntastingen merket med 
rødt. 

 

Tillatte tegn: 

Bokstaver fra a til z med store og små bokstaver 

Sifrene 0 til 9 

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

 

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

 

Alle andre tegn (bokstaver, omlyder, spesialtegn 
osv.) er ikke tillatt. 

 

 HENVISNING! 
Ugyldige tegn kan ikke tastes inn under 
inntastingen av passordet. Når brukeren prøver å 
taste inn et ugyldig tegn, vil det ikke skje noe. 
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12.1.2 Velge WLAN-kanal 

ved behov 

 
Fig. 44: Utvalg av WLAN-kanal 

Det er mulig å velge WLAN-kanal ved behov. Det 
kan velges 13 WLAN-kanaler.  

Forhåndsinnstilling: Kanal 1 

 HENVISNING! 
Vanligvis er det ikke nødvendig å velge en annen 
WLAN-kanal.  

 For å velge en annen kanal, velg Kanal og 

bekreft med Bekreft-knappen.  

Det åpnes et numerisk felt. Her er det mulig å 
taste inn tall fra 1–13. 

 Gå til det respektive tallet med styrekrysset og 
bekreft med Bekreft-knappen. 

 
Fig. 45: Lagre-ikonet 

 Lagre inndataene dine med Enter-knappen på 
tastaturet.  

 
Fig. 46: WLAN-ikonet i topplinjen 

I topplinjen på displayet vises WLAN-ikonet inntil 
WLAN-funksjonen igjen er deaktivert. 

12.1.3 Oppretting av 

forbindelse til 

mobil terminal 

 For å opprette forbindelsen mellom kamera og 
terminal går du frem på følgende måte: 

 Gå til WLAN-innstillingene for terminalen. 

 Velg nettverk (VIS500_[serienummer, 4 sifre] 
eller ditt egendefinerte nettverksnavn) 

 Tast inn passord. Dette er  
woehlerVIS500 eller ditt egendefinerte 
passord. Husk store og små bokstaver. 

 

 HENVISNING! 
Så lenge din mobile terminal er koblet til VIS500-
nettverket, kan det selvsagt ikke kobles til 
Internett. Derfor vises varselsmeldingen “Internett 
eventuelt ikke tilgjengelig”. 

 

 Vent inntil Wöhler VIS 500 er koblet til din 
mobile terminal.  

Du har nå mulighet til å få vist videoen i appen 
“Wöhler VIS” på din mobile terminal. 
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12.2 WLAN: Nytten av et eksisterende WLAN-nettverk 

 
Fig. 47: Oppretting av forbindelse 
via eksisterende WLAN-nettverk 

Når du velger WLAN, kobler du deg til et 
eksisterende nettverk både med Wöhler VIS 500 
og med en mobil terminal (Android eller iOS). På 
denne måten er det mulig å direkteoverføre bilder 
fra kameraet til den mobile terminalen eller den 
bærbare PC-en selv over lengre distanser. Denne 
muligheten kan for eksempel være av interesse i 
industrianlegg. 
 

 HENVISNING! 
Når Wöhler VIS 500 er koblet til eksisterende 
nettverk, vil den koble seg til dette nettverket igjen 
etter omstart. Hvis kameraet ikke befinner seg nær 
nettverkets rekkevidde ved omstart, er WLAN ved 
kameraet deaktivert.  

  Velg WLAN.  

Kameraet søker først etter alle tilgjengelige 
WLAN-nettverk som så vises. 

 

  Velg nettverk og bekreft. 

 Tast inn nettverkets passord. 
 

 HENVISNING! 
Passordet du har tastet inn, vil alltid bli lagret slik 
at det ikke må tastes inn igjen neste gang du 
kobler deg til samme nettverk. 

 

 Velg “Koble til WLAN” og bekreft. 

Nå vil kameraet koble seg til nettverket. 

 

 
Fig. 48: WLAN-ikonet i 

topplinjen 

 Når forbindelsen er bygget opp uten feil, vises i 
displayets topplinje WLAN-ikonet.  

Oppretting av forbindelse til 
mobil terminal eller bærbar 
PC 

 For å opprette forbindelsen mellom kamera og 
terminal eller bærbar PC går du frem på 
følgende måte: 

 Gå til WLAN-innstillingene for terminalen. 



Overføring av bildedata via WLAN 

 

40 

 Velg samme nettverk som du har koblet deg til 
med kameraet. 

 Tast inn nettverkets passord. 

Du har nå mulighet til å få vist videoen i appen 
“Wöhler VIS” på din mobile terminal. 
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13 Feil 

13.1 Nullstilling 

 
Fig. 49: Nullstillingsåpning merket 
med pil 

 

Det er mulig å utbedre visse feil ved hjelp av 
nullstillingen. Nullstillingsåpningen finnes ved 
siden av USB-uttaket, se bildet ved siden av. 

 Nullstilling 1: Bruk en spiss gjenstand, f.eks. 
tråden til en binders, og trykk den i 
nullstillingsåpningen i ca. 2–3 sekunder. 
Etterpå skal alle LED-ene lyse. 

 Nullstilling 2: Hvis LED-ene ikke lyser etter 2–3 
sekunder, bruk en spiss gjenstand og trykk 
den i nullstillingsåpningen i ca. 15 sekunder. 
Etterpå skal alle LED-ene lyse. 

 

 HENVISNING! 
Nullstillingstiden (inntil alle knappene lyser) er 2 
sekunder eller 15 sekunder avhengig av 
nullstillingstype. Først når alle LED-ene lyser, var 
nullstillingen vellykket.  

 

  



Feil 

 

42 

13.2 Mulige feil 

Feilhenvisning Mulig årsak Utbedring 

Bilde- og Video-knappen 
blinker raskt etter at 
kameraet er slått på. 

Batteriet er tomt. Lad opp batteriet.  

Monitor og kamerahode er 
slått på. Det vises ikke 
noe bilde eller bildet 
stoppes opp. 

Stangen har brutt. Send apparatet inn til 
reparasjon. 

Videoopptaket avsluttes 
av kameraet. 

Videosignalet stopper 
opp, f.eks. pga. 
stangbrudd. 

Hvis dette forekommer 
gjentatte ganger, sendes 
apparatet inn til 
reparasjon. 

Uskarpt bilde Riper i plastkuppelen. Utskiftning av 
plastkuppelen, valgfritt 
glasskuppelen. 

Kamerasystemet reagerer 
ikke. 

Batteriet er tomt. Lad opp batteriet. 

Apparatet er defekt. Send apparatet inn til 
reparasjon. 
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14 Vedlikehold  

14.1 Henvisninger om 

vedlikehold og pleie 

For å garantere at kamerasystemet fungerer uten 
feil må det vedlikeholdes med jevne mellomrom. 
Vedlikeholdet omfatter aktiviteter som operatøren 
kan utføre på egen hånd. 

14.2 Skifte kuppel av 

kamerahodet  

 
Fig. 50: Installere kamerakuppelen 

 HENVISNING!  
I utleveringstilstand er kamerahodet beskyttet 
med en plastkuppel som kan erstattes ved behov, 
f.eks. ved riper. Alternativt finnes det en 
glasskuppel som kan skrues på her. 

Før du skifter kuppelen, må du smøre gjengene til 
den nye kuppelen sparsomt med silikonfett. Mens 
du skifter kuppelen, må du sørge for at det ikke 
kommer fett inn i kamerahodet og spesielt ikke i 
de tilhørende mekaniske komponentene.  

Under skiftet av kuppelen må du huske på at 
kuppelen skal være skrudd fast til siste 
skruegang. Ellers kan det ikke garanteres at 
kamerahodet er tett. Det kan trenge inn vann og 
smuss som kan føre til funksjonsfeil. 

14.3 Kamerahode  Rengjør objektivet kun med en ren, myk og 
fuktig klut uten bruk av rengjøringsmidler. 

14.4 Monitor  Rengjør monitoren med en myk klut. 
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15 Anbefalinger til føringshjelp  

I følgende tabell nevnes Wöhler artikkelnumre som anbefalinger for bruken av 
føringshjelp ved inspeksjon av rør og sjakter. Ettersom alle rør- og sjaktsystemer er ulikt 
hverandre, er det bare på selve stedet det kan tas en beslutning om bruken av 
føringshjelp. Det må huskes på at føringshjelpen kan klemme seg fast eller hake seg i 
hverandre i røret. 

 

 

Rørledning 

Ø 

Kamerahode 

Ø 26 mm 

Kamerahode 

Ø 40 mm 

40 Uten tilbehør Inspeksjon ikke mulig 

50 3827 Inspeksjon 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 mulig Alt Wöhler-tilbehør mulig 

Tabell: Tilbehørsartikler som kan brukes 
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16 Garanti og service 

16.1 Garanti Samtlige funksjoner til ethvert Wöhler VIS 500 
videoinspeksjonssystem kontrolleres på fabrikken, 
og systemet forlater fabrikken først etter 
omfattende kvalitetskontroll.  

Ved riktig bruk er garantitiden for Wöhler VIS 500 
videoinspeksjonssystemet tolv måneder fra 
salgsdato, med unntak av plastkuppelen til Wöhler 
VIS 500.  

Denne garantien gjelder ikke når det er blitt 
foretatt reparasjoner og endringer på apparatet av 
et tredje, ikke-autorisert sted. 

16.2 Service Hos oss skrives SERVICE med stor S. Derfor 
hjelper vi deg også etter endt garantitid. 

 Du sender videoinspeksjonskameraet til oss, 
vi reparerer det i løpet av noen få dager og 
returnerer det til deg med vår pakketjeneste. 

 Umiddelbar hjelp får du ved å ringe til en av 
våre dyktige teknikere. 
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17 Samsvarserklæring 

 

Produsenten:  

 

WÖHLER Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg 

 

erklærer at produktet: 

 

Produktnavn:   Inspeksjonskamera 

Modellnummer: Wöhler VIS 500 

 

er i samsvar med de vesentlige vernekrav som er fastlagt i Europaparlaments- og 
Rådsdirektiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 
elektromagnetisk kompatibilitet.  

For å vurdere produktets elektromagnetiske kompatibilitet ble det brukt følgende 
standarder:  

 

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 

brukerveilednin

g 

 

18.1 Av/på-knapp  

Meny-knapp 

 

 

 

 

 

 

 Slå på ved å trykke på Av/på-knappen i 1 
sekund. 

 Slå av ved å trykke på Av/på-knappen i 2 
sekunder. 

 

 

 For å vise eller skjule menyen trykk kort på 
Meny-knappen mens kameraet er slått på. 

18.2 Skjult meny 

 

 Styr kamerahodet ved hjelp av styrekrysset. 

 

180 graders svingning  Sving kamerahodet med opp/ned-pilene. 

360 graders dreining  Drei kamerahodet med venstre/høyre-pilene. 

 

 Trykk på Bilde-knappen for å ta opp et bilde. 

 

 Trykk på Video-knappen for å starte et 
videoopptak. 

 Trykk på Video-knappen en gang til for å 
avslutte videoopptaket.  

18.3 Vist meny 

 

 Naviger gjennom menystrukturen ved hjelp av 
styrekrysset.  



Kort brukerveiledning 
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 Bekreft utvalget med Bekreft-knappen eller 
med høyrepil. 

 

 Gå ut av undermenyen med Tilbake-knappen 
eller med venstrepil. 

 

 Det aktuelle menynivået har blå bakgrunn. 



Salgs- og servicesteder 
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Salgs- og servicesteder 

Tyskland 

Wöhler Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1 

33181 Bad Wünnenberg 

Tlf.: +49 2953 73-100 

Faks: +49 2953 73-96100 

info@woehler.de 

www.woehler.de 

 

Wöhler West  

Steiger-Stein-Str. 5 
44805 Bochum 
Tlf.: +49 234 516993-0  
west@woehler.de 
 

Wöhler Süd 

Gneisenaustr.12 

80992 München 

Tlf.: +49 89 1589223-0 

Faks: +49 89 1589223-99 

sued@woehler.de 

USA 

Wohler USA Inc. 

208 S Main Street  

Middleton, MA 01949 

Tlf.:  +1 978 750 9876 

Faks: +1 978 750 9799 

www.wohlerusa.com 

 

Italia 

Wöhler Italia srl 

Via Coraine 21 

37010 Costermano VR 

Tlf.: +39 045 6200080 

Faks: +39 045 6201508 

www.woehler.it 

 

Østerrike 

Wöhler GmbH 

Burgerfeld 16 

3150 Wilhelmsburg 

Tlf.: +43 2742 90855-11 

Faks: +43 2742 90855-22 

info@woehler.de 

Tsjekkia 

Wöhler Bohemia s.r.o. 

Za Naspern 1993 

393 01 Pelhrimov 

Tlf.: +420 565 349 011 

Faks: +420 565 323 078 

info@woehler.cz 

 

Frankrike 

Wöhler France SARL 

17 A impasse de Grousset 

31590 Lavalette 

Tlf.: +33 5 61 52 40 39 

Faks: +33 5 62 27 11 31 

info@woehler.fr 

www.woehler.fr 

 

Niederlande 

Wöhler Nederland B.V. 

Nijverheidsweg-Noord 123 Unit A 

3812 PL Amersfoort 

Tel.: +31 33207760-0 

www.woehler.nl 

 

http://www.woehler.it/
http://www.woehler.fr/

