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1 Obecné 

1.1 Informace k návodu  

k obsluze 

Tento návod k obsluze vám umožní bezpečně 
používat zařízení Wöhler VIS 500. Návod k 
obsluze uložte na bezpečném místě. 

Wöhler VIS 500 smí používat pouze kvalifikovaný 
personál, a to k určenému účelu. 

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody 
způsobené nedodržením tohoto návodu k 
obsluze. 

1.2 Ochrana autorských 

práv 

Žádná část této dokumentace nesmí být 
kopírována, fotokopírována, reprodukována nebo 
překládána bez předchozího písemného souhlasu 
společnosti Wöhler. 

1.3 Poznámky v návodu  

k obsluze  VAROVÁNÍ! 

Označuje pokyny, jejichž nedodržení může mít za 

následek zranění nebo smrt. 

 

 POZOR! 

Označuje nebezpečí, která mohou vést k 
poškození zařízení. 

 

 UPOZORNĚNÍ! 
Upozorňuje na tipy a další užitečné informace. 
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1.4 Účel použití Videoinspekční systém Wöhler VIS 500 je určen  
k vizuální kontrole a dokumentaci poškození 
potrubí a šachet, např. spalinových systémů, 
ventilačních systémů, kanalizačních potrubí atd. 

Zařízení smí používat pouze kvalifikovaný 
personál. 

Jakékoli další použití je považováno za nevhodné. 
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Obsah dodávky Zařízení Obsah dodávky 

Videoinspekční 
systém Wöhler VIS 
500  
 

Monitorovací jednotka  

Otočná/sklopná hlava 
kamery Wöhler Ø40 
mm, připojitelná 
(volitelně) 

Miniaturní hlava 
kamery Wöhler Ø26 
mm, připojitelná 
(volitelně) 

Naviják s 30m 
kamerovou tyčí 
(volitelně 20 m) a 2m 
propojovací kabel k 
monitoru. 

1 napájecí jednotka 
USB s kabelem USB-
C 

Dvojitý kufr 
 

Skladování a přeprava Aby nedošlo k poškození při přepravě, musí být 
celý videosystém vždy přepravován v originálním 
kufru. 
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1.5 Likvidace 

 

Elektronická zařízení se nesmí likvidovat společně 
s domovním odpadem, ale musí se likvidovat  
v souladu s platnými předpisy o životním 
prostředí. 

Vadné baterie jsou považovány za nebezpečný 
odpad a musí být odevzdány k likvidaci na 
určených sběrných místech. 

1.6 Adresa výrobce Wöhler Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1  

33181 Bad Wünnenberg 

 

 

  



Důležité poznámky 

 

 9 

2 Důležité poznámky 

Osobní bezpečnost 

 VAROVÁNÍ! 

Když je kamera zapnutá, nemiřte hlavou kamery 
přímo do očí. LED diody jsou extrémně zářivé a 
mohou oslňovat oči. 

 

 VAROVÁNÍ! 

Dbejte na kontrolované vedení tyče. Vzhledem  
k pružnému materiálu může tyč při sklouznutí 
narazit. Chraňte si zejména oči. 

 
 

 VAROVÁNÍ! 

Abyste omezili vystavení osob 
elektromagnetickým polím, dodržujte bezpečnou 
vzdálenost 5 cm, pokud je zapnutý lokalizační 
vysílač a osoby se dočasně nebo trvale nacházejí 
v blízkosti hlavy kamery. 

 

Pracovní prostředí 

 VAROVÁNÍ! 

Ujistěte se, že je kamera v bezpečné poloze a že 
je pod kontrolou, zejména při práci ve velkých 
výškách, např. na střeše.  

 

 VAROVÁNÍ! 

Před kontrolou je třeba vyloučit možnost, že by 
kontrolovaný díl mohl být pod napětím. 

 

 POZOR! 

Nestrkejte hlavu kamery do silně zaolejovaného 
nebo kyselého prostředí. Nikdy nepoužívejte hlavu 
a kamerovou tyč k odstrkování překážek. 
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Pracovní teplota 

 POZOR! 

Nepoužívejte kameru při teplotách nad 40°. 
Vysoké teploty mohou kameru poškodit.  

Vodotěsnost 

 POZOR! 
Vodotěsná je pouze hlava kamery a protlačovací 

kabel. Chraňte obsah pouzdra před vodou!  

Odolnost proti nárazům 

 POZOR! 

Kamerový systém není odolný proti nárazu. S 
kufrem neházejte a zabraňte jeho pádu!  

Příslušenství 

 POZOR! 

Používejte pouze originální příslušenství a 
náhradní díly Wöhler.  

Silná magnetická nebo elektrická 
pole  UPOZORNĚNÍ! 

Nepoužívejte kameru v blízkosti televizních věží, 
mobilních rádií a jiných zdrojů magnetických nebo 
elektrických polí, protože to může způsobit rušení 

obrazu. 

Vnější vlivy 
 UPOZORNĚNÍ! 

Vnější vlivy, jako jsou statické výboje, mohou 
způsobit poruchy. V takovém případě kameru 
vypněte a znovu zapněte. 
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3 Technická data 

3.1 Monitor 

 
Obr. 1: Monitor 

 

Popis Údaj 

Rozměry pouzdra 245 x 141 x 53 mm 

Úhlopříčka 
obrazovky 

7 palců 

Hmotnost 710 g 

Displej TFT  7“ / formát 16:9  

1024 x 600 pixelů 

Nabíjecí kabel USB-C 5 V/3 A 

Napájení 3,7 V,  

11400 mAh  baterie Li-
Ion  

Životnost 6 h  

Provozní teplota 0 - 40 °C 

Skladovací teplota - 20 °C – 50 °C 

Funkce sítě WLAN Standard bezdrátové 
sítě LAN IEEE 802.11 
b/g/n 

2412-2472 MHz,  
< 10 dBm 
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3.2 Otočná/ 

sklopná hlava kamery 

(volitelná) 

 

 
Obr. 2: Otočná a sklopná hlava kamery 

 
Obr. 3: Otáčení o 360° 

 
Obr. 4:Sklopení o 180° 

Popis Údaj 

Typ 1/3“ Color CMOS 

Rozlišení 720 x 576 px (PAL) 

720 x 480 px (NTSC) 

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

Zdroje světla 12 bílých LED diod 

Ochrana Vodotěsnost podle IP 67 
(30 min. do hloubky 1 
m) 

Rozměry Ø 40 x 60 mm 

Frekvence 
vestavěného 
vysílače 

9,2 kHz 

Úhel snímání obrazu 
úhlopříčně 

130° 

Pracovní prostředí 0 … 40 °C,  
RH 95 % max. 

Podmínky 
skladování 

-20 … 50 °C 

Rel. vlhk. 95 % max. 
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3.3 Miniaturní hlava 

kamery (volitelná) 

 
Obr. 5: Miniaturní hlava kamery 

 
 

 

Popis Údaj 

Typ 1/3“ Color CMOS 

Rozlišení 720 x 576 px (PAL) 

720 x 480 px (NTSC) 

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

Zdroje světla 12 bílých LED diod 

Ochrana Vodotěsnost podle IP 68 
(30 minut do hloubky 30 
m) 

Rozměry Ø 26 mm x 38 mm 

Frekvence 
vestavěného 
vysílače 

9,2 kHz 

Úhel snímání obrazu 
úhlopříčně 

145 ° 

Pracovní prostředí 0 … 40 °C,  
Rel. vlhk. 95 % max. 

Podmínky 
skladování 

-20 … 50 °C 

Rel. vlhk. 95 % max. 
 

3.4 Naviják s kamerovou 

tyčí 
Popis Údaj 

Délka tyče 30 m nebo 20 m 

Minimální poloměr 
ohybu 

cca 297 mm 

Připojovací kabel  
k monitoru 

2 m 
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3.5 Elektronické počítání 

metrů  
Popis Údaj 

Rozlišení 23 mm 

Max. odchylka 5 % naměřené 
hodnoty 

 

3.6 Ukládání Popis Údaj 

Paměťové médium Interní paměť nebo 

USB flash disk s max. 
32 GB (doporučeno 
Wöhler art. 11269) 

Maximální doba záz-
namu interní paměť 

1 h 

Rozlišení  

uloženého záznamu 

 

Fotografie  

s překryvy (.png) 

1024 x 600 pixelů 

Fotografie bez 
překryvů (.png):  

1024 x 685 pixelů 

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

720 x 480 px (NTSC) 
 

 

3.7 Dvouplášťový kufr Popis Údaj 

Rozměry 18 x 46 x 50 cm 
(DxŠxV) 

Celková hmotnost  
s monitorem, hlavou 
kamery a tyčí 

10 kg 

 

 

3.8 Nahrávání Popis Údaj 

Max. Délka nahrávání 
videa (video končí au-
tomaticky) 

29 minut a 59 sekund 
(29:59 min) 
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4 Konstrukce a funkce  

4.1  Videoinspekční systém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Kamerový systém Wöhler VIS 500  
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Legenda:  

 

1 Monitor 

2 Stručný přehled 

3 Úložné prostory pro příslušenství, nabíjecí kabel, hlavu kamery atd.  

4 Otvor pro průchod hlavy kamery a tyče (výsun tyče) 

6 Horní uzávěr kufru 

7 Uzávěry dna kufru 
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4.2 Monitor 

 

 
 

Obr. 7: Monitor 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Spodní strana monitoru s konektorovou lištou 

  

1 1 

1 1 
2 

3 

4 5 6 7 

8 



Konstrukce a funkce 

 

18 

Legenda:  

 

1 Montážní otvory pro clony 

2 Konektorová lišta na spodní straně 

3 Ovládací panel 

4 Standardní připojení CTIA pro náhlavní soupravu se sluchátky a mikrofonem 
pro nahrávání komentáře během nahrávání videa  

5 Připojení USB pro paměťovou kartu 

6 Resetování 

7 Port USB-C pro nabíjecí kabel 

8 Zářez pro upevnění na spojovací lištu kufru  
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5 Uvedení kamerového systému do provozu 

5.1 Aktivace 

akumulátoru 

Pokud nelze kamerový systém zapnout při prvním 
spuštění, máte dvě možnosti aktivace 
akumulátoru: 

 Připojte monitor k elektrické síti. Zapněte 
kamerový systém. 
Kameru pak lze zapnout, aniž by byla 
připojena k síti. 

nebo  

 Proveďte reset 1, viz kapitola 13.1. 

5.2 Našroubování 

hlavy kamery 

 Otevřete klapku před výsunem tyče (obr. 6, 
část 4). 

 Vytáhněte tyč z kufru.  

 Pokud hlava kamery ještě není připojena  
k tyči, připojte ji následujícím způsobem: 
Zapojte 8kolíkový konektor kamerové tyče do 
zásuvky hlavy kamery. 
Poté sešroubujte závitové části hlavy kamery a 
kamerové tyče. 

 

 POZOR! 

Vodotěsné spojení zajišťuje pouze pevně 
zašroubovaný spoj. 

 

 

5.3 Manipulace s monitorem 

 UPOZORNĚNÍ! 
Monitor je ve skříni umístěn tak, že ovládací panel je vlevo dole. Tato poloha 
umožňuje ovládání kamery levou rukou a vedení kamerové tyče pravou rukou. 
Pokud je monitor vyjmut z pouzdra, doporučujeme pravákům otočit monitor tak, aby 
bylo možné kameru ovládat pravou rukou. Obraz se pak automaticky otočí. 
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Obr. 9: Monitor v přepravní poloze  

 Chcete-li monitor postavit do svislé polohy, 
uchopte jej za horní okraj a nakloňte jej 
nahoru. 

 Chcete-li monitor vrátit do přepravní polohy, 
sklopte jej dolů. 

 

 POZOR! 
Pokud při zatlačování monitoru zpět cítíte odpor, 
zkontrolujte, zda je připojovací kabel pod 
monitorem navinutý a není zalomený. 

 
Obr. 10: Monitor lze naklápět 
nahoru a dolů 

Vysunutý monitor můžete libovolně naklánět 
nahoru a dolů. Zajišťovací body zajišťují stabilní 
držení. 

 

Obr. 11: Monitor vytažený z držáku 
kufru 

Vysunutý monitor je také možné vytáhnout z 
držáku a držet jej v ruce.  
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Obr. 12: Stisknutí páčky a 
vytáhnutí monitoru z držáku. 

Vyjmutí monitoru z držáku: 

 Umístěte monitor do držáku ve svislé poloze. 

 Stiskněte páčku na zadní straně monitoru. 

 Současně monitor vyndejte z držáku.  

Ochrana displeje Průhledný ochranný kryt displeje lze sejmout a 
znovu nasadit v závislosti na způsobu používání 
kamery. 

 V závislosti na pracovní poloze zasuňte dva 
ochranné kolíky displeje do dvou zdířek přímo 
nad nebo pod displejem. Magnety na koncích 
kolíků zajišťují stabilní uchycení. 

5.4 Nabíjení akumulátoru 

 
 

 VAROVÁNÍ! 
Ohrožení života elektrickým proudem! 

Nikdy se nedotýkejte síťové zásuvky mokrýma 
rukama! 

Chraňte napájecí jednotku před vlhkostí! 

Síťový adaptér nevytahujte ze zásuvky za kabel, 
mohl by se přetrhnout! 

Napájecí jednotku provozujte pouze tehdy, pokud 
elektrické napětí uvedené na typovém štítku 

odpovídá napětí v zásuvce! 

 
Obr. 13: Ikona akumulátoru, 60 % 

V záhlaví displeje se vpravo nachází ikona stavu 
nabití akumulátoru. Stav nabití baterie se 
zobrazuje modře nebo oranžově (≤ 20 %). 

  Pokud je úroveň nabití akumulátoru zobrazena 
červeně (≤ 10 %), je třeba jej nabít. 

Když je akumulátor vybitý, tlačítka při pokusu o 
zapnutí kamery krátce červeně blikají. Kamera pak 
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lze zapnout pouze tehdy, když je připojena k 
elektrické síti. 

 

 Chcete-li akumulátor nabít, připojte monitor  
k elektrické síti prostřednictvím napájecího 
zdroje USB-C, který je součástí dodávky. 

 Za tímto účelem zapojte konektor USB-C do 
zdířky USB na spodní straně monitoru. 

 
Obr. 15: Tlačítka a zobrazení 
akumulátoru během nabíjení 

Když je kamerový systém vypnutý, tlačítka Foto a 
Video během nabíjení blikají červeně. 

Po dokončení nabíjení se tlačítka foto a video 
rozsvítí červeně. 

Kamerový systém je během nabíjení plně funkční. 
 

 UPOZORNĚNÍ! 
Pokud je to možné, nabíjejte akumulátor, když je 
kamerový systém vypnutý. Tím se prodlouží 
životnost akumulátoru. 

 

Pokud se akumulátor při zapnutí kamerového 
systému nabíjí, tlačítka neblikají. V ikoně stavu 
akumulátoru na displeji se zobrazí symbol zástrčky.  

 

Obr. 14: Zdířka USB označená šip-
kou 
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6 Funkce tlačítek 

 
Obr. 16: Tlačítka monitoru 

 

6.1 Tlačítko zapnout/vypnout 

Zapnutí systému  Při vypnutém systému stiskněte tlačítko 
zapnout/vypnout na cca 1 sekundu. Tlačítko 
zapnout/vypnout se pak rozsvítí zeleně. 

Přibližně po 5 sekundách se rozsvítí kontrolky LED 
hlavy kamery. Krátce poté se na displeji zobrazí 
úvodní obrazovka a poté obraz z kamery. 

 UPOZORNĚNÍ! 
Monitor je možné otočit o 180 °. Záhlaví a zápatí 
monitoru překryté obrázkem se automaticky 
zarovnají podle polohy monitoru. 

Po zapnutí je displej v zásadě zarovnán tak, aby 
byl spodní okraj obrazovky v jedné rovině s 
ovládacím panelem.  

Vypnutí systému  Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout na přibližně 
2 sekundy, dokud se systém nevypne. 

Vyvolání nabídky  Když je systém zapnutý, krátkým stisknutím 
tlačítka Menu zobrazíte nabídku. 

 Opětovným krátkým stisknutím tlačítka Menu 
nabídku skryjete. 

Zapnout/vypn-
out/ 
Menu 

Pořízení fotogra-
fie 
Potvrzení 

Nahrávání videa 
Zpět 

Ovládací panel 
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6.2 Tlačítko Video 
 UPOZORNĚNÍ! 

Nahrávání videa je možné pouze tehdy, když je 

nabídka skrytá. 

 

 Krátkým stisknutím tlačítka Video spustíte 
nahrávání videa.  

 Záznam videa ukončíte opětovným krátkým 
stisknutím tlačítka Video. 

Během nahrávání videa se v zápatí displeje 
zobrazí červená tečka a čas nahrávání videa.  
 

 UPOZORNĚNÍ! 
Pokud není vložen USB disk, video se uloží do 
vnitřní paměti kamery. 

Pokud je disk USB vložen, video se uloží na něj.  

 

 UPOZORNĚNÍ! 
V každém případě použijte krátký USB klíč, 
protože dlouhý USB klíč by se mohl v pouzdře 
zlomit. Doporučujeme článek Wöhler 11269. 

 

 
 

 UPOZORNĚNÍ! 
Během nahrávání videa není možné uložit 
zobrazení polohy. 

Pokud je tato informace potřebná, je vhodné 
pořídit fotografii v průběhu videa. Na fotografii jsou 
všechny informace zobrazeny jako grafické prvky. 

Délka nahrávání 
 UPOZORNĚNÍ! 

Po uplynutí 30 minut nahrávání videa se záznam 
automaticky zastaví. Pokud má být video 
nahráváno delší dobu, musí uživatel po 30 
minutách znovu spustit nahrávání stisknutím 
tlačítka Video. 

 UPOZORNĚNÍ! 
Minimální doba záznamu je 10 sekund. I když 
uživatel zastaví nahrávání předem, kamera 
zastaví záznam až po 10 sekundách. 
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6.3 Tlačítko Foto  

 

 

 UPOZORNĚNÍ! 
Fotografování je možné pouze v případě, že je 

nabídka skrytá. 

 

 Krátkým stisknutím tlačítka Foto pořídíte 
fotografii.  

Během nahrávání videa je možné pořizovat 
fotografie. 
 

 UPOZORNĚNÍ! 
Fotografie obsahuje všechny informace, které se 
zobrazují na displeji. V nabídce nastavení je 
možné nastavit, aby se fotografie ukládala bez 
informací, viz kapitola Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.. 

 

 UPOZORNĚNÍ! 
Pokud není vložen žádný USB disk, fotografie se 
uloží do vnitřní paměti kamery. 
Pokud je USB disk vložen, fotografie se uloží na 
něj. 

 

6.4 Ovládací panel Pokud není zobrazena nabídka, použijte ovládací 
panel k ovládání hlavy kamery Ø 40 mm.  

(Při zobrazení nabídky se k navigaci používá 
ovládací panel.)  

Sklopení o 180 °  Sklápějte hlavu kamery pomocí šipek 
nahoru/dolů. 

Otáčení o 360 °  Otáčejte hlavou kamery pomocí šipek 
doleva/doprava. 
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7 Struktura displeje se zobrazenou nabídkou 

 

 

 
 

 

Obr. 17: Displej 

Legenda:  

1 Nastavení jasu 

2 Nulování počítadla 

3 Galerie obrázků a videí 

4 Nabídka systému 

5 "Horizont" se zobrazením úhlu náklonu a natočení/funkce Home 

6 Posuvný panel "Jas" (pouze s aktivovanou nabídkou jasu)  

7 Doba záznamu videa 

8 Počítadlo metrů 

9 Vložený USB disk 

10 Lokalizace vysílače aktivní 

11 WLAN aktivní 

12 Počet stále dostupných snímků 

13 Stále dostupný čas nahrávání videa 

14 Datum 

15 Čas 

16 Zbývající kapacita akumulátoru 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 8 



Zobrazení polohy hlavy kamery 

 

 27 

8 Zobrazení 

polohy hlavy 

kamery 

 
 

Obr. 18: Ikona horizontu s indikací 
stupně 

 UPOZORNĚNÍ! 
Ikona horizontu se zobrazí pouze v případě, že je 

připojena hlava kamery Ø 40 mm. 

 

Ikona horizontu označuje sklon trubek.  

Příklad ilustrace: 
- 5 ° odpovídá sklonu 5 ° 

(+ 5 ° odpovídá stoupání 5 °) 

 

 

 

 
9 Funkce Home 

 
 

Obr. 19: Aktivací ikony horizontu 
se narovná hlava kamery 

Funkce Home umožňuje automatické nastavení 
hlavy kamery do přímé polohy tak, aby kamera 
směřovala "dopředu" a zobrazení úhlu natočení 
bylo rovnoběžné se zemí. 

 Chcete-li aktivovat funkci Home, zapněte 
nabídku. 

 Šipkou přejděte na ikonu horizontu a potvrďte 
ji potvrzovacím tlačítkem nebo šipkou doprava. 

10 Digitální 

počítadlo 

 
 

Obr. 20: Ikona resetování  
(Počítadlo metrů) 

Ukazatel metrů udává, jak daleko byla hlava kamery 
vytažena z kufru. Chcete-li určit přesnou polohu 
hlavy kamery v trubce, postupujte takto: 

 Naveďte hlavu kamery na začátek trubky. 

 Chcete-li aktivovat ikonu resetování, zapněte 
nabídku. 

 Šipkou přejděte na ikonu nulování a potvrďte ji 
potvrzovacím tlačítkem nebo šipkou doprava.  

Označení polohy je nyní na 0. 

Země 

Ob-
loha 
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11 Nabídka Live 

 

Obr. 21: Panel nabídky 

 

Nabídku lze použít k nastavení systému kamery. 

 Když je systém zapnutý, krátkým klepnutím na 
tlačítko Menu zobrazte nabídku. 

Zobrazí se následující tlačítka: 
Jas, nulování počtu metrů, galerie obrázků a videí, 
nabídka systém 

 Opětovným krátkým klepnutím na tlačítko 
Menu nabídku opět skryjete. 

 Když se zobrazí nabídka, procházejte položky 
nabídky pomocí ovládacího panelu. Výběr 
potvrďte potvrzovacím tlačítkem nebo šipkou 
doprava. Podnabídku opustíte tlačítkem zpět 
nebo šipkou vlevo. 

11.1 Jas 

 
Obr. 22: Ikona nabídky jasu 

 UPOZORNĚNÍ! 
Nabídka jasu je aktivní pouze při připojení hlavy 
kamery Ø 40 mm. 

 

V nabídce jasu lze intenzitu osvětlení LED diod 
hlavy kamery regulovat ve čtyřech úrovních. Při 
nejnižší úrovni jsou diody LED zcela vypnuté.  
 

 UPOZORNĚNÍ! 
Podsvícení displeje lze naopak změnit v nabídce 
nastavení, viz kapitola Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden. 

 

 Přejděte na ikonu nabídky "Jas". 

 

 
Obr. 23: Posuvná lišta jasu 

V dolní části displeje se zobrazí posuvná lišta.  

 Pomocí šipek doprava/doleva snižte nebo 
zvyšte jas LED diod. 

 Nabídku jasu ukončete pomocí šipek 
nahoru/dolů.  

11.2 Nulování 

digitálního 

počítadla 

Viz kapitola Fehler! Verweisquelle konnte nicht g
efunden werden., Digitální počítadlo. 
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11.3 Galerie obrázků a videí 

 
Obr. 24: Galerie obrázků a videí 

 

 Pomocí šipek nahoru/dolů přejděte na ikonu 
galerie a potvrďte ji potvrzovacím tlačítkem 
nebo šipkou doprava.  

 Galerii obrázků a videí ukončíte tlačítkem zpět 
nebo šipkou vlevo.  

 

 
Obr. 25: Vybraná galerie obrázků 
a videí  

V galerii se zobrazují všechny pořízené snímky a 
videa, a to buď z interní paměti, nebo z paměti 
USB, v závislosti na výběru.  

Název příslušného souboru se skládá z data a 
času záznamu.  

Na paměťovém zařízení USB můžete prohlížet, 
mazat nebo ukládat soubory obrázků a videí. 

Výběr souborů obrázků a 
videí 

 
Obr. 26: Všechny obrazové a 
video soubory jsou aktivovány 

 

 Chcete-li vybrat jeden nebo více souborů 
obrázků a videí, přejděte na ně pomocí šipek 
nahoru/dolů a vyberte je potvrzovacím 
tlačítkem. 

 V případě potřeby výběr deaktivujte 
potvrzovacím tlačítkem.  

 Chcete-li vybrat všechny soubory, vyberte 
možnost "Alle auswählen/Vybrat vše" a 
potvrďte ji potvrzovacím tlačítkem nebo šipkou 
doprava. 

 

Zobrazení fotografií nebo 
videí  

 Pomocí šipek nahoru/dolů se přesuňte na 
soubor a zobrazte příslušný náhled obrázku 
nebo videa. 

 Výběr potvrďte šipkou doprava a přejděte do 
zobrazení na celou obrazovku. 

 Opětovným potvrzením přehrajete video. 
 

 UPOZORNĚNÍ! 
Během přehrávání videa kamerou máte možnost 
pozastavit a znovu spustit video pomocí 
potvrzovacího tlačítka a přetáčet video o 10 s 
vpřed a vzad pomocí šipek doprava/doleva. 
Příslušné ikony se zobrazují v levém horním rohu 
displeje. 
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 Zpět do galerie se vrátíte tlačítkem zpět nebo 
šipkou vlevo. 

 

Mazání fotografií a videí 

 
Obr. 27: Mazání označených 
souborů 

 Vyberte soubory, které chcete smazat, pomocí 
šipek nahoru/dolů zvolte "Funktion-
sauswahl/Funkční výběr" a šipkou doprava 
vyberte "Auswahl löschen/Smazat výběr" a 
potvrďte.  

 
 

 UPOZORNĚNÍ! 
Nikdy nevyjímejte USB disk bezprostředně po 
odstranění nebo zkopírování souborů na něj. V 
takovém případě hrozí ztráta dat.  

Před vyjmutím disku vždy opusťte galerii. 

 

Ukládání fotografií a videí  Fotografie a videa se automaticky ukládají do 
interní paměti, pokud není vložen USB disk. 

 Pokud je USB disk vložen, fotografie a videa 
se automaticky uloží na něj. 

 

Kopírování souborů  
z interní paměti na disk 
USB 

 
Obr. 28: Kopírování souborů z 
interní paměti na disk USB  

 Vyberte Datenquelle: Intern/Zdroj dat: 
interní  

 Označte soubory, které mají být zkopírovány, 
jak je popsáno výše. 

 Připojte k monitoru USB disk. 

 Vyberte Funktionsauswahl > Auswahl auf 
USB-Stick kopieren/ Funkční výběr > 
Kopírovat výběr na USB disk a potvrďte 

potvrzovacím tlačítkem nebo šipkou doprava. 
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Přehrávání videí na počítači 
 UPOZORNĚNÍ! 

Během přehrávání videa se ve videu vždy 
zobrazuje datum, čas a počet metrů bez ohledu na 
použitý přehrávač médií.  

 

Pokud jste video uložili do počítače, můžete jej 
přehrát v počítači pomocí přehrávače Windows 
Media Player nebo VLC Player. Pokud pracujete  
s počítačem se systémem Windows, je přehrávač 
Media Player již nainstalován. Přehrávač VLC 
Player si můžete zdarma stáhnout z webové 
stránky www.vlc.de. 
 

 UPOZORNĚNÍ! 
V závislosti na velikosti souboru videa může trvat 
několik sekund, než se video načte a bude 

připraveno k přehrávání.  

http://www.vlc.de/
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11.4 Nabídka Systém 

 
Obr. 29: Vybraná nabídka Systém 

 

 Vyberte nabídku Systém. 

  
Obr. 30: Nabídka Systém s WLAN 
(1), lokalizací (2), nastavením (3) a 
nabídku Info (4) 

 

V nabídce Systém máte přístup k následujícím 
podnabídkám:  
WLAN, lokalizace, nastavení, info. 

Aktivní podnabídky a funkce jsou zvýrazněny 
modře, neaktivní funkce šedě. 

 

11.4.1 Aktivace WLAN  

 
Obr. 31: Ikona WLAN 

Tato funkce je podrobně popsána v následující 
kapitole Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-
funden werden.. 

1 

2 

3 

4 
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11.4.2 Lokalizace 

 
Obr. 32: Ikona lokalizace 

V podnabídce Lokalizace lze aktivovat a 
deaktivovat "lokalizační vysílač" v hlavě kamery a 
nastavit vysílací frekvenci. 

11.4.3 Aktivace vysílače 

lokátoru  

 
Obr. 33: Lokalizace vysílače 
pomocí zvolená vysílací frekvence 
9,2 kHz 

 

 Aktivujte lokalizační vysílač výběrem 
požadované frekvence potvrzovacím tlačítkem 
nebo pravým tlačítkem (vedle vybrané 
frekvence se zobrazí zatržítko).  

 

 UPOZORNĚNÍ! 
V Evropě je povolen přenos pouze na frekvenci 
9,2 kHz. 

 Deaktivujte lokalizační vysílač tím, že nezvolíte 
frekvenci (odstraňte zaškrtnutí opětovným 
stisknutím potvrzovacího tlačítka).  

 

Po aktivaci lokalizačního vysílače lze hlavu 
kamery lokalizovat pomocí lokátoru Wöhler L 200. 
 

 UPOZORNĚNÍ! 
Pokud se hlava kamery nemá lokalizovat, 
doporučuje se deaktivovat lokalizační vysílač, aby 
se ušetřila energie. 

Po zapnutí kamerového systému se lokalizační 
vysílač vždy vypne. 
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11.4.4 Nastavení 

 

Osvětlení displeje 

 

 

Obr. 34: Posuvník osvětlení 
displeje 

Zde můžete nastavit podsvícení displeje. (Pro 
nastavení osvětlení hlavy kamery však použijte 
kapitolu Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-
funden werden..) 

Po zapnutí kamery je jas displeje vždy nastaven 
na 70 %.  

Jas displeje lze nastavit v 10 krocích od 10 % do 
100 %.  

 Pomocí šipek doleva/doprava můžete měnit 
osvětlení displeje. 

 Pokud chcete, aby nastavení jasu displeje 
zůstalo zachováno i po opětovném zapnutí, 
uložte nastavení pomocí potvrzovacího 
tlačítka. 

Symbol uložení krátce zareaguje. 
 

 UPOZORNĚNÍ! 
Pro snížení spotřeby energie při vybití 
akumulátoru se doporučuje zvolit nízké osvětlení 

displeje. 
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Počítadlo 

 
Obr. 35: Výběr jednotky pro 
počítadlo 

 

Zde můžete změnit jednotku počítadla. K dispozici 
jsou následující možnosti: 

0,00 m (metr) 

0.00 ft. (stopa) 

 Požadovanou jednotku aktivujte potvrzovacím 
tlačítkem nebo šipkou doprava.  

Datum/Čas 

 
Obr. 36: Podnabídka "Datum a 
čas" 

Zobrazení data a času můžete změnit 
následujícím způsobem.  

Typ zobrazení: 

 

NĚMECKÉ: 

Den.Měsíc.Rok  

00:00 – 24:00 

 

USA: 

Měsíc/Den/Rok 

00:00 – 12:00 AM a 00:00 – 12:00 PM 

 

MEZINÁRODNÍ: 

Rok-Měsíc-Den   

00:00 – 12:00 a 12:00 – 24:00  

 

 

 
Obr. 37: Nastavení data a času 

 Pomocí šipek nahoru/dolů přejděte na 
nastavení data a času. 

 Pomocí šipek vpravo vlevo vyberte pole, které 
chcete nastavit. 

 Nastavení proveďte pomocí šipek nahoru/dolů. 

 Nastavení potvrďte potvrzovacím tlačítkem. 
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Vsazení fotografie  

 
Obr. 38: Všechny další informace 
jsou uloženy spolu s fotografií 

 

Fotografie pořízené kamerou Wöhler VIS 500 
obsahují všechny informace, které se zobrazují na 
displeji kamery (datum a čas, zobrazení polohy, 
počet metrů atd.). 

 Nastavení aktivujte nebo deaktivujte 
potvrzovacím tlačítkem nebo šipkou doprava.  

Toto nastavení zůstane zachováno i po 
restartování kamery. 

 

Norma videa 

 
Obr. 39: Výběr normy videa 

Po změně normy videa (PAL / NTSC) je třeba 
kameru pokaždé restartovat.  

Aktualizace systému

 
Obr. 40: Aktualizace systému 

 

 Pokud je třeba provést aktualizaci firmwaru, 
zašlete inspekční kameru do autorizovaného 
servisního střediska společnosti Wöhler. 
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12 Přenos obrazových dat přes WLAN 

 
Obr. 41: Vybraná nabídka systém 

 

 Přejděte do nabídky systém, viz kapitola Feh-
ler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.. 

 
Obr. 42: Ikona WLAN 

 Přejděte na ikonu WLAN a aktivujte funkci 
WLAN kamerového systému.  

Tato funkce umožňuje sledovat živý obraz na 
monitoru Wöhler VIS 500 a zároveň kolega, který 
stojí na druhém konci potrubí, například sleduje 
videa živě na svém mobilním zařízení. 

 

 
Obr. 43: Výběr provozního režimu 
sítě WLAN 

 

Chcete-li přenášet snímky a videa živě 
prostřednictvím sítě WLAN do mobilního zařízení, 
máte dvě možnosti: 

1. Hotspot: Wöhler VIS 500 si vytvoří vlastní 

síť WLAN. 

2. WLAN: Pomocí zařízení Wöhler VIS 500 a 

mobilního koncového zařízení (Android 

nebo iOS) se připojíte ke stacionární síti 

WLAN. 

 UPOZORNĚNÍ! 
Pokud byla na kameře aktivována funkce WLAN, 
zůstane aktivována i po restartování kameře. 

12.1 Hotspot: přenos prostřednictvím sítě WLAN VIS 500 

Pokud je zvolen režim WLAN "Hotspot", zařízení Wöhler VIS 500 vytvoří vlastní síť 
WLAN, přes kterou lze obrazová data přenášet přímo do mobilního koncového 
zařízení. 
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Obr. 44: Vyberte „Kamera WLAN“ 

 

 Vyberte Hotspot > Hotspot starten/zahájit 
hotspot. 

 Síť WLAN fotoaparátu je nyní aktivována a  
v záhlaví se zobrazí symbol WLAN. 

 

 V podnabídce se zobrazí název sítě Wöhler VIS 
500, heslo, které potřebujete pro připojení k 
terminálu, a kanál WLAN. 

Název sítě se skládá takto: 

VIS500-Seriennummer der Kamera/ Sériové 
číslo kamery. 

Výchozí heslo je 

woehlerVIS500  

 

12.1.1 Změna hesla nebo 

názvu sítě 

 
Obr. 45: Název sítě a heslo 
(woehlerVIS500) 

V případě potřeby můžete změnit název sítě i 
heslo. Při změně názvu sítě můžete jako název 
sítě použít například název vlastní společnosti. 

 Chcete-li provést změnu, přejděte na heslo 
nebo název sítě a potvrďte ji šipkou doprava 
nebo potvrzovacím tlačítkem. 

Poté se otevře klávesnice, kde můžete provést 
změnu. 

 Pomocí ovládacího panelu přejděte na vybraný 
znak a potvrďte jej šipkou doprava nebo 
potvrzovacím tlačítkem. 

 
Obr. 46: Klávesa Enter 

 Zadání uložte pomocí klávesy Enter na 
klávesnici.  

 

 UPOZORNĚNÍ! 
Pokud uložíte změnu nebo vypnete fotoaparát, 
přestože je heslo příliš krátké nebo není zadán 
žádný znak pro název sítě, heslo nebo název sítě 
se obnoví na poslední platnou kombinaci znaků. 

 

  Upozorňujeme na následující omezení týkající 
se názvu sítě a hesla: 
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Názav sítě Název sítě: 

Vstupní pole nesmí být prázdné. 

Název sítě může mít maximálně 32 znaků. 

 

Heslo Heslo: 

Platná délka: 8-64 znaků. 

 

 UPOZORNĚNÍ! 
Nelze zadat více než 64 znaků.  
Pokud je počet znaků menší než 8, je položka 

označena červeně. 

 

Povolené znaky: 

Velká a malá písmena od a do z 

Čísla od 0 do 9 

Následující speciální znaky (název sítě): 
_ - ! # $ % & ' ( ) + , . / : ; < = > ? @ ^ ` { | } ~ 

 

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

 

Všechny ostatní znaky (písmena, přehlásky, 
speciální znaky atd.) nejsou povoleny. 

 

 UPOZORNĚNÍ! 
Při zadávání hesla nelze zadat neplatné znaky. 
Pokud se uživatel pokusí zadat neplatný znak, nic 
se nestane. 
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12.1.2 Výběr kanálu 

WLAN na vyžádání 

 
Obr. 47: Výběr kanálu WLAN 

V případě potřeby je možné zvolit kanál WLAN. 
Lze zvolit 13 kanálů WLAN.  

Výchozí nastavení: Kanál 1 

 UPOZORNĚNÍ! 
Zpravidla není nutné volit jiný kanál WLAN.  

 Chcete-li vybrat jiný kanál sítě WLAN, vyberte 
možnost Kanal/Kanál a potvrďte ji 

potvrzovacím tlačítkem.  

Otevře se číselné pole. Zde můžete zadat čísla od 
1 do 13. 

 Pomocí ovládacího panelu přejděte na 
příslušné číslo a potvrďte potvrzovacím 
tlačítkem. 

 
Obr. 48: Ikona uložení 

 Uložte zadání pomocí klávesy Enter na 
klávesnici.  

 
Obr. 49: Ikona WLAN v záhlaví 

Ikona WLAN se zobrazuje v záhlaví displeje, 
dokud není funkce WLAN opět deaktivována.   
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12.1.3 Navázání spojení s 

mobilním zařízením 

 Chcete-li navázat spojení mezi kamerou a 
mobilním zařízením, postupujte následovně. 

 Přejděte do nastavení sítě WLAN mobilního 
zařízení. 

 Vyberte síť (VIS500_[sériové číslo, 4 číslice] 
nebo vámi zvolený název sítě). 

 Zadejte heslo. Je to woehlerVIS500 nebo 
vaše vlastní heslo. Vezměte prosím na 

vědomí, že heslo rozlišuje velká a malá 
písmena. 

 

 UPOZORNĚNÍ! 
Dokud je mobilní zařízení připojeno k síti VIS500, 
nelze jej samozřejmě připojit k internetu. Proto se 
zobrazí varovná zpráva "Internet eventuell nicht 
verfügbar/Internet nemusí být dostupný". 

 

 Počkejte, až se zařízení Wöhler VIS 500 
připojí k vašemu mobilnímu zařízení.  

Nyní máte možnost zobrazit video v aplikaci 
"Wöhler VIS" na svém mobilním zařízení. 
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12.2 WLAN: Použití stávající sítě WLAN 

 
Obr. 50: Navázání připojení 
prostřednictvím stávající sítě 

WLAN 

Volbou WLAN se můžete připojit k existující síti jak 
pomocí zařízení Wöhler VIS 500, tak pomocí 
mobilního zařízení (Android nebo iOS). Tímto 
způsobem je možný živý přenos obrazu z kamery 
do mobilního zařízení nebo notebooku i na větší 
vzdálenost. Tato možnost může být zajímavá 
například v průmyslových závodech. 
 

 UPOZORNĚNÍ! 
Pokud bylo zařízení Wöhler VIS 500 připojeno  
k existující síti, po restartu se k této síti opět 
připojí. Pokud se kamera při restartování 
nenachází v dosahu této sítě, síť WLAN kamery se 
deaktivuje.  

  Vyberte WLAN  

Kamera nejprve vyhledá všechny dostupné sítě 
WLAN a poté je zobrazí. 

 

  Vyberte síť a potvrďte ji. 

 Zadejte heslo sítě. 
 

 UPOZORNĚNÍ! 
Zadané heslo se vždy uloží, abyste jej při příštím 
připojení ke stejné síti nemuseli zadávat znovu. 

 

 Vyberte možnost "Mit WLAN verbinden/Připojit 
k WLAN" a potvrďte. 

Poté se kamera připojí k síti. 

 

 
Obr. 51: Ikona WLAN v 

záhlaví 

 Po úspěšném navázání spojení se v záhlaví 
displeje zobrazí ikona WLAN.  

Navázání spojení s mobilním 
zařízením nebo notebookem 

 Chcete-li navázat spojení mezi kamerou a 
mobilním zařízením nebo notebookem, 
postupujte takto. 

 Přejděte do nastavení sítě WLAN mobilního 
zařízení. 



Přenos obrazových dat přes WLAN 

 

 43 

 Vyberte stejnou síť, ke které jste se připojili 
pomocí kamery. 

 Zadejte heslo sítě. 

Nyní máte možnost zobrazit video v aplikaci 
"Wöhler VIS" na svém mobilním zařízení. 



Poruchy 

 

44 

13 Poruchy 

13.1 Reset 

 
Obr. 52: Otvor pro resetování 
označený šipkou 

 

Některé poruchy je možné odstranit resetováním. 
Otvor pro resetování se nachází vedle zdířky USB, 
viz obrázek na protější straně. 

 Reset 1: Stiskněte na cca 2-3 sekundy 
špičatým předmětem (např. drátek kancelářské 
sponky) resetovací otvor. Poté by se měly 
rozsvítit všechny kontrolky LED. 

 Reset 2: Pokud se LED diody po 2-3 
sekundách nerozsvítí, stiskněte resetovací 
otvor špičatým předmětem na dobu přibližně 
15 sekund. Poté by se měly rozsvítit všechny 
kontrolky LED. 

 

 UPOZORNĚNÍ! 
Doba resetování (dokud se nerozsvítí všechna 
tlačítka) je 2 sekundy nebo 15 sekund v závislosti 
na typu resetování. Reset byl úspěšný pouze 
tehdy, když se rozsvítily všechny kontrolky LED.  
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13.2 Možné poruchy 

Notifikace poruchy Možná příčina Náprava 

Rychlé blikání tlačítka 
Foto a Video po zapnutí. 

Akumulátor je vybitý. Nabijte akumulátor.  

Monitor a hlava kamery 
jsou zapnuté. Neobjeví se 
žádný obraz nebo se 
objeví slabý obraz. 

Tyč je zlomená. Odešlete zařízení  
k opravě. 

Kamera zastaví nahrávání 
videa. 

Přerušení videosignálu, 
např. v důsledku zlomení 
tyče. 

Pokud k tomu dochází 
opakovaně, zašlete 
zařízení do opravy. 

Rozostřený obraz. Plastová kopule 
poškrábaná. 

Výměna plastové kopule, 
volitelně skleněná kopule. 

Kamerový systém 
nereaguje. 

Akumulátor je vybitý. Nabijte akumulátor. 

Zařízení je poškozené. Odešlete zařízení  
k opravě. 
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14 Údržba  

14.1 Poznámky k údržbě a 

péči 

Pro zajištění správné funkce kamerového 
systému je nutné provádět jeho pravidelnou 
údržbu. Údržba zahrnuje činnosti, které může 
provádět provozovatel. 

14.2 Výměna kopule hlavy 

kamery 

 
Obr. 53: Instalace kopule kamery 

 UPOZORNĚNÍ!  
Při dodání je hlava kamery chráněna plastovým 
krytem, který lze v případě potřeby vyměnit, např. 
při poškrábání. Alternativou je skleněná kopule, 
kterou lze přišroubovat! 

Před výměnou kopule namažte závit nové kopule 
silikonem. Při výměně kopule dbejte na to, aby se 
do hlavy kamery a zejména do jejích 
mechanických součástí nedostalo žádné mazivo.  

Při výměně kopule se ujistěte, že je kopule 
dotažena do posledního závitu. V opačném 
případě není zaručena těsnost hlavy kamery a 
může dojít k poruchám způsobeným vniknutím 
vody a nečistot. 

14.3 Hlava kamery  Objektiv čistěte pouze čistým, měkkým a 
vlhkým hadříkem bez použití jakýchkoli 
čisticích prostředků. 

14.4 Monitor  Monitor čistěte měkkým hadříkem. 
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14.5 Čištění navijáku a tyče Naviják s tyčí kamery je umístěn ve spodní části 
kufru. Lze jej snadno vyjmout a opláchnout vodou. 
Hlava kamery může zůstat na tyči kamery. Pokud 
je odstraněn, musí být výsun tyče během čištění 
uzavřen víkem. 

 Postupujte následovně: 

 

Obr. 54: Stiskněte páčku a 
vytáhněte monitor z držáku. 

 Nejprve otevřete horní kryt kufru. 

 Postavte monitor do svislé polohy a vytáhněte 
jej z držáku. 

 Uvolněte převlečnou matici kabelu monitoru a 
odpojte jej od monitoru. 

 Monitor uložte tak, aby se při čištění navijáku 
nemohl namočit. 

 
Obr. 55: Horní část kufru s kabelem pro 
připojení monitoru a bez monitoru 

 Sklopte držák zpět do kufru. 
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Obr. 56: Otevřené dno kufru 

 Nyní otevřete černé upevňovací prvky dna 
kufru. 

 Vytáhněte kabel kamery z otvoru v horní části 
kufru. 

 Vyjměte naviják ze spodní části kufru. 

Čištění cívky a tyče 

 
Obr. 57: Naviják vyjmutý z pouzdra.  

 

 POZOR! 
Při čištění se voda nesmí dostat do zdířek 
monitoru a hlavy kamery. 

 

 Zajistěte zdířku monitoru proti vniknutí 
vlhkosti, např. pomocí fólie. 

 Pokud není hlava kamery během čištění 
připojena, zajistěte konec tyče proti vniknutí 
vlhkosti, např. pomocí fólie. 

 

 UPOZORNĚNÍ!  
Vodotěsná hlava kamery může zůstat 
našroubovaná i během čištění. V tomto případě 
se ujistěte, že je šroubové spojení těsné.  
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Obr. 58: Čištění navijáku a tyče hadicí 

 Vystříkejte naviják a tyč hadicí. 

Čištění dna kufru 

 
Obr. 59: Spodní část kufru 

 Dno kufru vystříkejte proudem vody. 

 Otřete kufr do sucha. 

 Poté nechte naviják s tyčí okapat a vysušit, 
aby se do kufru nedostala vlhkost.  
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Sestavení kufru 

 
Obr. 60: Veďte kabel kamery do horní 
části kufru a opatrně jej napněte. 

 

 Poté kufr znovu sestavte v opačném pořadí: 

 Vložte naviják do dodaného ložiskového 
uložení. 

 Kabel monitoru zcela provlečte montážním 
otvorem navijáku. Za tímto účelem pevně 
protáhněte kabel monitoru otvorem do horní 
části kufru. 

 Poté zavřete spodní část kufru. 
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Obr. 61: Chyba: Kabel kamery není 
napnutý 

 

 POZOR! 
Pokud je spodní část kufru zavřená, přestože 
kabel monitoru není zcela zasunut do horní části, 
může se kabel přetrhnout.  

 
Obr. 62: Kabel monitoru v horní části 
kufru 

 Naviňte kabel monitoru do horní části kufru a 
připojte jej k monitoru. 

 Vložte monitor zpět do kufru.  

 Sklopte monitor a zavřete víko kufru.  

 
Obr. 63: Výsun tyče, zde s hlavou 
kamery  

 Zasuňte konec tyče do příslušného otvoru a 
poté ji zasuňte do kufru. 
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15 Doporučení týkající se vodících pomůcek  

V následující tabulce jsou uvedena čísla položek Wöhler jako doporučení pro použití 
vodicích pomůcek při kontrole potrubí a šachet. Vzhledem k tomu, že každý systém 
potrubí a šachet je jiný, je třeba o použití pomůcek rozhodnout na místě. Je třeba vzít  
v úvahu riziko možného zaseknutí nebo zachycení vodicího zařízení v potrubí. 

 

 

Potrubí 

Ø 

Hlava kamery 

Ø 26 mm 

Hlava kamery 

Ø 40 mm 

40 Bez příslušenství Inspekce není možná 

50 3827 Inspekce není možná 

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 Veškeré příslušenství Wöhler 
možné 

Veškeré příslušenství Wöhler 
možné 

Tabulka: Vhodné příslušenství 
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16 Záruka a servis 

16.1 Záruční podmínky Každý videokontrolní systém Wöhler VIS 500 je 
testován ve výrobním závodě z hlediska všech 
svých funkcí a opouští náš závod až po podrobné 
kontrole kvality.  

Při správném používání je na videokontrolní 
systém Wöhler VIS 500 poskytována záruční 
doba v délce dvanácti měsíců od data prodeje, s 
výjimkou plastových kopulí Wöhler VIS 500.  

Tato záruka neplatí, pokud byly na zařízení 
provedeny opravy a úpravy třetími stranami, které  
k tomu nejsou oprávněny. 

16.2 Servis SERVIS je pro nás velmi důležitý. Proto jsme tu 
pro vás i po skončení záruční doby. 

 Zašlete nám inspekční kameru, my ji během 
několika dnů opravíme a zašleme vám ji naší 
zásilkovou službou. 

 Okamžitou pomoc vám poskytnou naši 
technici na telefonu. 
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17 Prohlášení o shodě 

 

Výrobce:  

 

WÖHLER Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg 

 

prohlašuje, že produkt: 

 

Název produktu:   Inspekční kamera 

Číslo modelu:  Wöhler VIS 500 

 

splňuje základní požadavky na ochranu stanovené ve směrnicích Rady o sbližování 
právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility 
(2014/53/EU).  

Při posuzování výrobku z hlediska elektromagnetické kompatibility byly použity 
následující normy:  

 

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 (vyd. 2) + Cor.:2015 

 

Bad Wünnenberg, 28.03.2022 

 

Dr. Stephan Ester, Geschäftsführer/Managing Director 
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18 Stručný 

přehled 

 

18.1 Tlačítko 

zapnout/vypnout  

Tlačítko Menu 

 

 

 

 

 

 

 Pro zapnutí stiskněte tlačítko zapnout/vypnout 
na 1 s. 

 Pro vypnutí stiskněte tlačítko zapnout/vypnout 
na 1 s. 

 

 

 Když je kamera zapnutá, krátkým stisknutím 
tlačítka Menu zobrazíte nebo skryjete nabídku. 

18.2 Skrytá nabídka 

 

 Hlavu kamery ovládejte pomocí ovládacího 
panelu. 

 

Sklopení o 180 °  Hlavu kamery naklápějte pomocí šipek 
nahoru/dolů. 

Otočení o 360 °  Hlavou kamery otáčejte pomocí šipek 
doleva/doprava. 

 

 Stisknutím tlačítka Foto pořídíte snímek. 

 

 Stisknutím tlačítka Video spustíte nahrávání 
videa. 

 Dalším stisknutím tlačítka Video ukončíte 
nahrávání videa. 

18.3 Zobrazená nabídka 

 

 Ve struktuře nabídky se pohybujte pomocí 
ovládacího panelu.  
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 Výběr potvrďte potvrzovacím tlačítkem nebo 
šipkou doprava. 

 

 Podnabídku opustíte tlačítkem zpět nebo 
šipkou vlevo. 

 

 Aktuálně vybraná úroveň nabídky je 
zvýrazněna modře. 
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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: 

  


