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1 Generelt 

1.1 Informationer om in-

struktionsbogen 

Denne instruktionsbog gør det muligt for dig at 
betjene Wöhler VIS 700 på en sikker måde. Du 
bedes opbevare denne instruktionsbog 
permanent. 

Wöhler VIS 700 må principielt kun anvendes af 
sagkyndige medarbejdere til forskriftsmæssig 
anvendelse. 

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

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

1.3 Henvisninger i instruk-

tionsbogen  ADVARSEL! 

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

 

 FORSIGTIG! 

Kendetegner henvisninger til risici, som kan 
medføre skader på udstyret. 

 

 HENVISNING! 
Fremhæver tips og andre nyttige oplysninger. 
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1.4 Forskriftsmæssig an-

vendelse 

Wöhler VIS 700 HD-videoinspektionssystemet er 
udviklet til optisk kontrol og dokumentation i rør og 
skakter f.eks. røgkanalsystemer, 
ventilationsanlæg, kloakrør etc. 

Udstyret må kun anvendes af sagkyndige 
medarbejdere. 

Al anden anvendelse betragtes som ikke 
forskriftsmæssig. 

1.5 Leveringsomfang Udstyr Leveringsomfang 

Wöhler VIS 700 HD-
videoin-
spektionssystem 

Monitorenhed  

Wöhler HD-dreje-
/svingkamerahoved Ø 
40 mm, flytbar 
(valgfri) 

Wöhler HD-
miniaturekamerahove
d Ø 26 mm, flytbar 
(valgfri) 

SD-memorykort 32 
GB 

Haspel med  
30 m kamerastang og 
1,5 m 
forbindelseskabel til 
monitoren 

3 reserve-plastkupler 

1 skridsikker måtte 

1 USB-strømforsyning 
med USB-C-kabel 

Dobbeltskalskuffert 
 

  



Generelt 

 

 7 

1.6 Opbevaring og trans-

port 

For at undgå transportskader skal hele systemet 
altid transporteres i den originale kuffert.  

 

1.7 Bortskaffelse 

 

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

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

1.8 Producentadresse Wöhler Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1  

D-33181 Bad Wünnenberg 

Tlf.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-96100 
E-mail: info@woehler.de 
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2 Vigtige henvisninger 

Personbeskyttelse 

 ADVARSEL! 

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

 

 ADVARSEL! 

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

 
 

 ADVARSEL! 

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

Arbejdsmiljø 

 ADVARSEL! 

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

 

 ADVARSEL! 

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

 

 FORSIGTIG! 

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

 FORSIGTIG! 

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

Vandtæthed 

 FORSIGTIG! 
Kun kamerahoved og forbindelsesstang er 
vandtætte. Beskyt kuffertens indhod mod vand!  

Slagfasthed 

 FORSIGTIG! 

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

Tilbehør 

 FORSIGTIG! 

Anvend udelukkende originalt Wöhler-tilbehør og 
reservedele.  

Bøjning af kamerarørål 

 

 FORSIGTIG! 
Bøj aldrig kamerarørålen til den snævre side, kun 
over den brede side. 

Minimum bøjningsradius skal altid være 240mm 

eller mere. 

Stærke magnetiske eller 
elektriske felter  HENVISNING! 

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

Bøjning 

Bøjning 
ikke mulig 
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Ydre påvirkninger 
 HENVISNING! 

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

3.1 Monitor 

 
Fig. 1: Monitor 

 

Beskrivelse Angivelse 

Dimensioner kabinet 250 x 155 x 54 mm 

Vægt 860 g 

TFT - display 7“ / 16:9 format 

1280 x 800 pixel 

Ladekabel USB-C 5 V/3 A 

Strømforsyning 3,7 V,  

11400 mAh  li-ion batteri 

Anvendelsestid op til 4 timer  

Arbejdstemperatur 0 - 40 °C 

Opbevarings-
temperatur 

- 20°C – 50°C 

WLAN function Wireless LAN IEEE 
802.11 b/g/n network 
standard 

2412-2472 MHz,  
< 10dBm 
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3.2 HD-dreje-/ 

svingkamerahoved 

(valgfri) 

 

 
Fig. 2: drejeligt og svingbart 
kamerahoved 

 
Fig. 3: Drejning 360° 

 
Fig. 4:Svingning 180° 

Beskrivelse Angivelse 

Type 1/2,7“ Color CMOS 

Fokusdistance 27 mm til ∞ 

Lyskilder 10 hvide LED-pærer 

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

Dimensioner  

 Diameter 40 mm 

 Længde kabinet 56 mm 

 Længde i alt ca. 102 mm 

Frekvens på ind-
bygget sender 

9,2 kHz 

Billedoptagelsesvin-
kel diagonal 

70° 

Arbejdstemperatur  0 … 40°C 

Opbevaringstempe-
ratur 

-20 … 50 °C 
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3.3 HD-

miniaturekamerahoved 

(valgfri) 

 
Fig. 5: HD-miniaturekamerahoved 

 
 

 

Beskrivelse Angivelse 

Type 1/2,7“ Color CMOS 

Lyskilder 10 hvide LED-pærer 

Beskyttelse Vandtæt iht. IP 68 (30 
minutter op til 30 m 
dybde) 

Dimensioner  

 Diameter Ø 26 mm 

 Længde kabinet 33,5 mm 

 Længde i alt ca. 80 mm  

Den indbyggede 
senders frekvens 

9,2 kHz 

Billedoptagelsesvin-
kel diagonal 

150 ° 

Arbejdstemperatur  0 … 40°C 

Opbevaringstempe-
ratur 

-20 … 50 °C 
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3.4 Haspel med kame-

rastang 
Beskrivelse Angivelse 

Stanglængde 30 m  

Stangdimensioner 8,6 x 5,6 mm (oval) 

Forbindelseskabel til 
monitoren 

1,5 m 

 

 

3.5 Elektronisk me-

tertælling 
Beskrivelse Angivelse 

Opløsning 23 mm 

Maks. afvigelse 5 % af måleværdi 
 

3.6 Opbevaring Beskrivelse Angivelse 

Memorykort Hvis memorykortet, 
som er indeholdt i 
leveringsomfanget, 
ikke anvendes, skal 
dette formateres med 
PC’en: FAT 32  

Maks. størrelse 32 GB  

Teknologi: SD eller SDHC,  
hastighedsklasse 10 

Optagekapacitet ca. 3 GB/h 

Optagelsens 
opløsning 

1280 x 720 HD, maks. 
25 fps. 

Optageformat AVI (H264) 
 

 

3.7 Dobbeltskalskuffert Beskrivelse Angivelse 

Dimensioner 18 x 44 x 50 cm 
(LxBxH)  

Totalvægt med 
monitor, kamerahoved 
og stang 

10 kg 
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4 Konstruktion og funktion  

4.1 Videoinspektionssystem 

 
Fig. 6: Wöhler VIS 700 HD kamerasystem 
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Billedtekst: 

 

1 Monitor 

2 Blændingsbeskyttelse 

3 Opbevaringsplads til tilbehør, ladekabel, kamerahoved etc.  

4 Åbning til indføring af kamerahoved 

5 Kamerahoved 

6 Kuffertunderskal med stanghaspel (indvendig) 

7 Lukninger til kamerakuffert 

8 Lukninger til kuffertunderskal 

9 Monitorholder 
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4.2 Monitor 

 

 
 

Fig. 7: Monitor 

 
 

 

Fig. 8: Monitorunderside med klemrække 
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Billedtekst:  

 

1 Fastgørelsesåbninger til blændingsbeskyttelsen 

2 Håndtag, skubbet ind på billedet 

3 Klemrække på underside 

4 Højttalere 

5 Mikrofon 

6 Tilslutning CTIA-standard til headset med hovedtelefoner og mikrofon 

7 Uden funktion 

8 SD-kortslids 

9 USB-tilslutning til stick 

10 USB-tilslutning til ladekabel 

11 Indhak til påmontering på kuffert-forbindelsesskinnen 
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5 Opstart af kamerasystemet 

5.1 Aktivering af bat-

teriet 

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

 Tilslut monitoren til strømmen med 
strømstikket, sml. kapitel 5.5. Tænd 
kamerasystemet. Derefter kan kameraet 
tændes også uden forbindelse til strømmen. 

eller  

 Foretag en reset 1, sml. kapitel 16.1 

5.2 Kamerahoved 

skrues på 

 Klappen foran stangudløb åbnes (Fig. 6, del 4) 

 Træk stangudløbet ud af kufferten.  

 Hvis kamerahovedet endnu ikke er forbundet 
til stangen, skal du forbinde det som følger: 
Stik kamerastangens 5-polede stik ind i 
kamerahovedets port. 
Skru derefter gevindstykkerne på kame-
rahovedet og kamerastangen sammen. 

 

 FORSIGTIG! 

Kun en fast samling sikrer en vandtæt forbindelse. 
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5.3 Håndtering af monitor 

 

 HENVISNING! 
Monitoren ligger som standard således i kufferten, at joysticket befinder sig for 
neden til venstre. Denne placering gør det muligt at betjene joysticket med venstre 
hånd og føre kamerastangen med højre hånd. Hvis monitoren tages ud af kufferten, 
anbefales det for højrehåndede at dreje monitoren, således at joysticket kan 
betjenes med højre. 

  

 
Fig. 9: Tryk frontalt på 
monitorudløseren for at tage 
monitoren ud af kufferten  

 

 For at tage monitoren ud af kufferten, skal du 
trykke frontalt på monitorudløseren. 

 
Fig. 10: Tryk oppefra på 
monitorudløseren for at lægge 
monitoren i kufferten. 

 For at skubbe monitoren tilbage i 
transportpositionen igen skal du trykke på 
monitorens fire hjørner eller lodret på 
monitorudløseren. 

 

 FORSIGTIG! 

 Hvis du mærker en modstand, når du skubber 
monitoren på plads igen, skal du kontrollere, 
om tilslutningskablet er oprullet og ikke ligger 
bøjet under monitoren 
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Fig. 11: Monitoren kan drejes og 
svinges 

Den udtagne monitor kan efter behag svinges op 
eller ned og drejes omkring længdeaksen. Ind-
grebspunkter sørger for stabilt hold. 

 

Fig. 12: Monitor trukket ud af 
kuffertholderen 

Det er også muligt at trække den udtagne monitor 
ud af holderen og holde den i hånden.  

 

Fig. 13: Tryk på udløseren og træk 
monitoren ud af holderen 

Sådan trækker du monitoren ud af holderen: 

 Stil monitoren opret i holderen. 

 Tryk på udløseren på monitorens bagside. 

 Træk samtidigt monitoren ud af holderen. 

Håndtag 

 

Fig. 14: Når håndtaget er trukket 
ud, kan monitoren holdes og 
betjenes med en hånd. 

For at holde monitoren i højre hånd og samtidigt at 
kunne betjene joysticket med højre hånd kan et 
håndtag trækkes ud. 
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Fig. 15: Trykknap til at trække 
håndtaget ud er markeret med pil  

 For at trække håndtaget ud, skal du trykke på 
den sorte trykknap på monitorens overside og 
samtidigt skubbe håndtaget mod højre.  

Blændingsbeskyttelse  Tag blændingsbeskyttelsen ud af kuffertlåget. 
Den befinder sig i rummet bag den nederste 
del af den korte vejledning. 

 I henhold til din arbejdsposition skal du stikke 
de to stifter på blændingsbeskyttelsen i de to 
porte umiddelbart ovenover eller nedenunder 
displayet. Magneter på stiftenderne sørger for 
et stabilt hold. 
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5.4 Opladning af batteriet 

 
 

 ADVARSEL! 
Livsfare på grund af elektrisk strøm! 

Tag aldrig fat i strømstikket med våde hænder! 

Hold strømstikket på afstand af fugt! 

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

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

 
Fig. 16: Batteri-ikon, 60 % 

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

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

 

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

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

 
Fig. 18: Taste- og batterivisning 
under ladeprocessen 

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

Efter afsluttet ladeproces lyser foto- og videotasten 
rødt. 

Kamerasystemet er fuldt funktionsdygtigt under 
ladeprocessen. 
 

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

batteriets levetid. 

 

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

 

Fig. 17: USB-port markeret med pil 
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6 Tastefunktioner 

 
Fig. 19: Monitortaster 

 

6.1 Tænd-/sluktaste 

 HENVISNING! 
Under anvendelse af kameraet kan man med uregelmæssige mellemrum høre 
ventilatoren. 

Systemet tændes  Tryk på tænd-/sluktasten i ca. 1 sekund ved 
slukket system. Derefter lyser tænd-/sluktasten 
grønt, foto- og videotasten lyser blåt. 

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

 HENVISNING! 
Det er muligt at dreje monitoren 180°. Monitorens 
sidehoved og sidefod, som er fremhævet i billedet, 
justeres automatisk efter monitorens position. 
Skærmoversigten kan også drejes ved at vippe 
monitoren lidt.  

 

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

Tænd-/sluktaste/ 
menutaste 

Fototaste 

Videotaste 

Joystick 



Tastefunktioner 

 

 25 

Menu-hentning  Tryk kortvarigt på tænd-/sluktasten ved tændt 
system for at hente menuen. 

 Tryk igen kortvarigt på tænd-/sluktasten for at 
skjule menuen. 

6.2 Videotasten  Tryk kortvarigt på videotasten for at starte en 
videooptagelse.  

 Tryk igen kortvarigt på videotasten for at 
afslutte en videooptagelse. 

Under videooptagelsen fremkommer en rød prik i 
displayets sidefod. Desuden vises videoens 
optagevarighed i sidefoden. 

 HENVISNING! 
Kameraet optager kun en video, når SD-
memorykortet er lagt i. Hvis memorykortet trækkes 
ud under optagelsen, afslutter kameraet 
automatisk optagelsen.  

 
 

 HENVISNING! 
Det er ikke muligt at gemme placering eller en 
kommentar ved videooptagelsen. 

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

oplysninger vist som grafiske elementer. 

Optagelsens varighed 
 HENVISNING! 

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

 HENVISNING! 

Den korteste optagetid er 10 sekunder. Også 
selvom brugeren standser optagelsen tidligere, 
afslutter kameraet først optagelsen efter 10 
sekunder. 
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6.3 Fototasten  Tryk kortvarigt på fototasten for at tage et foto.  

Det er muligt at tage et foto under en 
videooptagelse. 
 

 HENVISNING! 
Kameraet tager kun et foto, når et memorykort er 
lagt i. 

6.4 Joystick  

Svingning 180 °  Bevæg joysticket op og ned for at svinge 
kamerahovedet. 

Drejning 360°  Bevæg joysticket til venstre eller højre for at 
dreje kamerahovedet. 
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7 Displayopbygning 

 

 

 
 

Billedtekst:  

1 Lysstyrke indstilles 

2 Fokusfunktion 

3 Kommentarfunktion 

4 System-menu 

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

6 Skydebjælke „fokus“ (her kan skydebjælken „lysstyrke“ også fremkomme) 

7 Optagetid video 

8 Metertælling nulstilles 

9 Metertælling 

10 Mikrofon til/fra 

11 WLAN aktiv 

12 Position 

13 Antal billeder stadig til rådighed 

14 Optagetid til video stadig til rådighed 

15 Dato 

16 Klokkeslet 

17 Resterende batterikapacitet 

1 

2 

3 

4 

5 

10 12 13 14 16 17 

6 7 8 9 

11 15 
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8 Visning af 

kamerahove-

dets position 

 
 

Fig. 20: Horisont-ikon med 
gradangivelse 

Horisont-ikonet angiver rørets hældning.  

Eksempelillustration: 
- 5° svarer til 5 ° hældning 

(+ 5° svarer til 5° stigning) 

 

9 Home-funktion 

 
 

Fig. 21: Tryk på horisont-ikonet 
justerer kamerahovedet lige 

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

 For at aktivere home-funktionen skal du i 
displayet trykke på horisontsymbolet. 

10 Digital me-

tertælling 

 
 

Fig. 22: Reset-ikon (til venstre) og 
angivelse af kamerahovedets 

position (til højre) 

Metervisningen viser dig, hvor langt kamerahovedet 
er trukket ud af kufferten. For at kunne fastsætte 
kamerahovedets position nøjagtigt skal du gøre 
som følger: 

 Før kamerahovedet hen til rørets start og tryk 
på reset-ikonet.  

Positionsmærket står nu på 0.   

Himmel 
Jor- 

den 
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11 Taleoptagelse 

 
Fig. 23: Mikrofon-ikon 

 

Wöhler VIS 700 kan til hver video optage tale. Her 
skal mikrofonen aktiveres forud for optagelsen. 

 Tryk på mikrofon-ikonet for at aktivere 
mikrofonen. 

Mikrofonen befinder sig nederst til venstre på 
monitoren, sml. fig. 7, del 5. 

 Tryk igen på mikrofon-ikonet for at deaktivere 
mikrofonen, hvis du ikke ønsker, at lyden også 
optages under videooptagelsen. 

12 Live-menu 

 

 

I menuen kan man foretage indstillinger i 
kamerasystemet.  

 Tryk ved tændt system kortvarigt på 
tænd/sluk/menutasten for at hente menuen 

Følgende knapper fremkommer: 
Lysstyrke, fokus, kommentar, systemmenu 

 Tryk igen kortvarigt på tænd/sluk/menutasten 
for at skjule menuen igen 

Alle menuindstillinger foretages via touch-skærmen. 
Når en skydebjælke fremkommer i displayet, kan 
indstillingen foretages både via touch-skærmen og 
med joysticket. Dette gælder for fokusmenuen og 
for lysstyrkemenuen. 

12.1 Lysstyrkemenu 

 
Fig. 24: Menu-ikon lysstyrke 

I lysstyrkemenuen kan belysningsstyrken på 
kamerahovedets LED-pærer reguleres. 
 

 HENVISNING! 
Displaybelysningen kan derimod ændres i 
indstillingsmenuen, sml. kapitel 12.4.5. 

 Tryk på menu-ikonet „lysstyrke“. 

 
Fig. 25: Skydebjælke lysstyrke 

 For at reducere eller øge lysstyrken 
- træk prikken på skydebjælken i den ønskede 
retning med joysticket 
eller 
- tryk på solene ved siden af skydebjælken 
eller træk prikken på skydebjælken i den 
ønskede retning med fingeren. 

 

 

 For at forlade lysstyrkemenuen skal du trykke 
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på joysticket eller trykke på en anden menu i 
displayet.  

12.2 Fokusmenu 

 
Fig. 26: Menu-ikon fokus 

 HENVISNING! 
Fokusmenuen på Wöhler VIS 700 HD-
kamerasystemet er kun aktiv, når Wöhler HD-
dreje- og svingkamerahovedet Ø 40 mm er 
tilsluttet, ikke når HD-miniaturekamerahovedet Ø 
26 mm er tilsluttet. Miniaturekamerahovedet har 

en fast fokusfunktion.  

I fokusmenuen kan man målrettet indstille, hvilket 
billedområde der skal vises skarpt. Du kan 
foretage en fokusindstilling via touch-skærmen 
eller med joysticket. 

Fokusindstilling by 
Focus Slider 

 

 
Fig. 27: Skydebjælke fokus 

 Tryk i displayet på menu-ikonet „fokus“ for at 
hente skydebjælken. 

  For at forskyde fokus skal du forskyde prikken 
på skydebjælken 
eller 
trykke på blomst eller bjerg. 

 

Fokusindstilling med 
joystick 

 Tryk kortvarigt på joysticket for at aktivere 
fokusfunktionen.  

 Bevæg joysticket til venstre eller højre for at 
forskyde fokus. 

Focus Adjustment by finger-
tip 

 
Fig. 28: Focus adjustment , dis-
tance is displayed 

 Briefly tap the image area that you want to 
focus on on the screen. 

The camera will now automatically focus on this 
area. As additional information, the distance be-
tween the camera and the selected image area is 
displayed for a short time. So the distance be-
tween a damaged area and the camera can be 
determined and documented. 
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12.3 Kommentar-

funktion 

Med kommentarfunktionen kan skriftlige 
kommentarer tilføjes til et billede. Billeder kan så 
gemmes med kommentarerne. Det er ikke muligt 
at tilføje en kommentar til et billede, når det er 
gemt.  
 

 HENVISNING! 
Det er ikke muligt direkte at tilføje en skriftlig 
kommentar til en video. Fotos kan dog tages under 
videooptagelsen. Til dette foto kan der så tilføjes 
en kommentar, inden det gemmes.  

Kommentar tilføjes 

 
Fig. 29: Menu-ikon kommentar 

 Tryk i displayet på menu-ikonet “kommentar“.  

Kommentarlisten fremkommer med fastindstillede 
kommentarer. 

Kommentar fra 
kommentarlisten tilføjes 

 
Fig. 30. Kommentarliste 

 Tryk på tekst-ikonet T for at indsætte en ny 

kommentar.  

 Indtast kommentaren via tastaturet. 

 Tryk på OK for at tilføje den nye kommentar til 

kommentarlisten. Den fremkommer så også 
ved ny hentning af kommentarlisten. 

Rediger kommentar  Tryk på den kommentar, som du ønsker at 
redigere, så den markeres i blåt. 

 Tryk T for at redigere den valgte kommentar 
via tastaturet.  

 BEMÆRK! 
For at annullere markeringen, tryk på X. 

Kommentar tilføjes til billedet 

 

 For at tilføje en kommentar til billedet skal du 
markere kommentaren i listen og trykke på 
OK. 

Tilføj en kommentar til en 
video 

 

 For at tilføje en kommentar til en video, så 
markér kommentaren i listen og tryk OK. 
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Kommentar slettes fra 
kommentarlisten 

 
 

 Tryk i kommentarlisten på en kommentar og 
derefter på papirkurvssymbolet for at slette 
kommentaren fra kommentarlisten. Den 
fremkommer så ikke længere ved ny hentning 
af kommentarfunktionen.  

Kommentarliste gemmes 

 

 

 

 

 

 Tryk på lagersymbolet hvis du vil gemme den 
aktuelle kommentarliste permanent. 

 

 

 

 

Lagersymbolet markeres så blåt i 2 sekunder. 

Hvis du lukker kommentarlisten uden forud at have 
gemt din nye kommentar, eksisterer den nye 
kommentar ikke længere derefter.  

Kommentar slettes fra 
billedet 

 

 Markér kommentaren i billedet (ikke i 
kommentarlisten) og tryk derefter på 
papirkurvssymbolet for at slette kommentaren 
fra billedet.   

Kommentarmenu forlades 

 

 Tryk på X for at forlade kommentarmenuen. 

12.4 Systemmenu  

I systemmenuen kommer du til følgende undermenuer:  
WLAN, position, billede- og videogalleri, indstillinger. 

Aktive funktioner er markeret blåt, inaktive funktioner er grå. 
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Fig. 31: Systemmenu med undermenuerne WLAN (1), position (2), billede- og videogalleri (3) og 
indstillinger (4)  

 

1 2 3 4 
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12.4.1 WLAN-aktivering  

 
Fig. 32: WLAN-ikon 

Denne funktion er udførligt beskrevet i følgende 
kapitel 13. 

12.4.2 Position 

 
Fig. 33: Locator-ikon 

 Tryk på positionsikonet for at aktivere posi-
tionssenderen.  

Kamerahovedet kan nu lokaliseres med Locator 
Wöhler L 200. 

Under locator-ikonet vises det tilsluttede 
kamerahoveds sendefrekvens.  

Ved at trykke på sendefrekvensen kan frekvensen 
skiftes mellem 9,2 kHz, 8,9 kHz og 512 Hz.  

 Når sendefrekvens er valg, aktivér da 
positionssenderen for at gemme det nye valg. 

Når kameraet tændes påny, så er den senest 
valgte frekvens gemt. 
 

 HENVISNING! 
I Europa må der kun sendes med 9,2 kHz 
(forhåndsindstilling).  

12.4.3 Billeder og videoer 

gemmes og slettes  

 
Fig. 34: Billede- og videogalleri-

ikon 

 
Fig. 35: Billede- og videogalleri 

 

 I billede- og videogalleriet vises alle optagede 
billeder og videoer. Det pågældende filnavn er 
sammensat af dato og klokkeslet for 
optagelsen.  
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Alle filer markeres 

  
Fig. 36:Liste-ikon 

 Tryk på liste-ikonet for at markere alle filer eller 
frigive dem igen. 

Filer gemmes på USB-stik 

 
Fig. 37: Billedegalleri med 
markerede filer, lager-ikon 
markeret med pil. 

 

 Tilslut et USB-stik til monitoren. 

 BEMÆRK! 
Brug under alle omstændigheder et kort USB-stik, 
da et langt USB-stik kan knække af i kassen. Vi 
anbefaler Wöhler artikel 11269. 

 Markér de filer, som skal gemmes, ved at 
trykke på den firkant, som findes ved siden af. 
En blå firkant viser, at filen er markeret. 

 Tryk derefter på lager-ikonet. 

Der åbnes en vindue til lagring af filerne på stikket.  

Filer slettes 

 
Fig. 38: Papirkurvsikon 

 Markér de filer, som skal slettes, ved at trykke 
på den firkant, som findes ved siden af. En blå 
firkant viser, at filen er markeret.  

 Tryk derefter på papirkurvsikonet. 

  

12.4.4 Visning af fotos og 

videoer 

 
Fig. 39: Oversigt over valgt video 

 Tryk i billede- og videogalleriet på et filnavn. 

Ved siden af fillisten fremkommer en foto- eller 
videooversigt. 

 Tryk på oversigten. Fotoet eller videoen vises 
nu.  

 

 HENVISNING! 
Afhængig af videofilens størrelse kan det vare 
nogle sekunder, til videoen er downloadet og klar 
til afspilning.  

 

For igen at vende tilbage til galleriet skal du en 
gang mere trykke på fotoet eller på lukke-ikonet i 
videoen.  

Afspilning af videoer på PC‘en 
 HENVISNING! 

Ved videoafspilning sættes principielt dato, 
klokkeslet og metertælling ind i videoen, 
uafhængigt af hvilken medieafspiller der 
anvendes.  

 



Live-menu 

 

36 

Der er 2 muligheder for at overføre billeder og 
videoer fra kameraet til PC’en. 

 Gem billede- og videofiler på et USB-stik (sml. 
fig. 39) og download dem derefter på PC’en. 

 Tag SD-memorykortet ud af monitoren (sml. 
fig. 8: Monitorunderside med klemrække), stik 
det ind i PC’ens kortslids og download billede- 
og videofilerne på PC’en. 

Når du har gemt en video på PC‘en, kan du 
afspille den med Windows Media Player eller VLC 
Player på PC’en. Hvis du arbejder med en 
Windows-PC, er Media Player allerede installeret. 
VLC Player kan gratis downloades på 
hjemmesiden www.vlc.de. 

 

 HENVISNING! 
Afhængig af videofilens størrelse kan det vare 
nogle sekunder, til videoen er downloadet og klar 
til afspilning.  

 

Billedgalleri forlades Tryk på X for at forlade billed- og videogalleriet. 

  

http://www.vlc.de/
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12.4.5 Indstillinger 

 

 HENVISNING! 
De her udførte indstillinger gemmes automatisk og bliver bevaret, efter 

kamerasystemet slukkes og tændes igen. 

 

 
 

Fig. 40: Indstillingsmenu 

 

1 Displaybelysning 

 

Her kan displayets baggrundsbelysning indstilles. 
Til indstilling af kamerahovedets belysning se 
derimod kapitel 7. 

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

 

 For at ændre displaybelysningen skal du 
trykke på lyssymbolet ved siden af 
skydebjælken 
eller 
forskyde prikken på skydebjælken. 

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

Hvis den udførte indstilling af displayets lysstyrke 

1 

3 

2 

5 
6 

4 
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også skal bevares, når der tændes igen, skal du 
trykke på lagersymbolet ved siden af 
skydebjælken.  
 

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

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

0,00 m (meter) 

0.0 ft. (fod) 

 For at ændre enheden skal du trykke på det 
blå enhedsfelt.  

3 Dato/klokkeslet Her kan visningen af dato og klokkeslet ændres. 
Der er følgende muligheder: 

 

TYSK: 

Dag.måned.år  

00.00 – 24.00 

 

INTERNATIONAL: 

År-måned-dag   

00:00 – 12:00 AM og 00:00 – 12:00 PM 

 

USA: 

Måned/dag/år 

00:00 – 12:00 AM og 00:00 – 12:00 PM 

 

4 Save fotos without display 
information  

The photos taken with the Wöhler VIS 700 contain 
all the information shown in the camera display 
(status display, comments, meter count etc.) 

 To deactivate the displays, tap on the check 
mark.  

An x appears instead of the check mark. Photos 
are now saved without this information. 

The settings are saved automatically and are re-
tained after switching the camera off and switching 
on again. 
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5 Opdatering af dato og 
klokkeslet 

Her kan dato og klokkeslet ændres. De findes i 
displayets sidehoved og som filnavn på gemte 
fotos og videoer. 

Indstil korrekte tal og bekræft med med flueben. 

 De udførte indstillinger gemmes automatisk og 
bliver bevaret, når der slukkes og tændes igen. 

 Tryk på infotasten for at komme ind i info-menuen. 

6 Distance measurement See chapter 1. 
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12.4.6 Infomenu 

 
 

 

Fig. 41: Infomenu 

 I infomenuen er serienummeret angivet under 
„domænenavn“, som skal bruges til visning af 
billederne i en browser, sml. 13 (overførsel af 
billedfiler pr. WLAN). Desuden er sprogversionen, 
wlanO-IP samt soft- og hardware-versionerne 
angivet til service.  

 Brugeren behøver ikke at betjene 
serviceknappen, og det samme gælder 
opdateringsknappen. Send 
inspektionskameraet til et autoriseret Wöhler-
servicecenter, hvis der skal foretages en 
firmwareopdatering. 

Serviceknap Opdateringsknappen 
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13 Distance measurement 

The Wöhler VIS 700 can measure the distance between two points in the field of view of 
the camera head. This provides the user with information about the diameter, distance 
and size of the inspected objects. 

 

 NOTE! 
The distance measurement can only be carried out if the camera head Ø 40 mm is 

connected. 

 

 NOTE! 
For a precise measurement result, use a plastic dome on the camera head when 
measuring distance. 

 

 NOTE! 
For an exact measurement result ensure that the camera dome is clean. 

The most precise results for distance measurement are obtained in the centre of the 
image. 

For an accurate measurement, move the camera head as close as possible to the ob-
ject to be measured, see Measuring accuracy..  

 

13.1 Accuracy “distance 

measurement” 
Distance lens 
/measured object 

Precision 

0 – 10 cm ± 1 cm  

10 – 30 cm ± 2 cm 

> 30 cm  inaccurate 
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13.2 Open and close 

the menu 

„distance 

measurement” 

 
Fig. 42: Icon:  

“distance measurement” 

To measure an object or distance, proceed as fol-
lows: 

 Tap the display for 1s 

The "Distance measurement" icon appears at the 
top right of the display. 

 To exit the "Distance measurement" menu, 
briefly tap on the icon.  

13.3 Set Measuring 

points  

 
Fig. 43: Distance between 2 
measuring points 

 When the "Distance measurement" icon is 
displayed, tap the starting point of the distance 
to be measured.  

 As soon as the camera has focused on the 
point and the distance to the camera lens is 
displayed, tap on the end point of the distance 
to be measured. 

The distance between the two points is then dis-
played. 

 
Fig. 44: Warning triangle under 
distance indicator 

 NOTE! 
A warning triangle under the measured distance 
means that the camera head has not been recali-
brated after the last reset of the calibration value. 
In this case, first calibrate the camera head, cf. 
chapter 13.6. 
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Fig. 45: The measuring points can 
be moved by dragging them 

 

 

 NOTE! 
The start and end points of the measurement can 
be moved at any time by dragging and dropping in 
the screen. The camera then recalculates the 
points. 

 

 

 

 If the displayed distance is not plausible, you 
can move the start and end points again. To 
do this, simply tap the end point again. 

 

 NOTE! 
Only 2 points can be marked at the same time.  

 

13.4 Saving the 

measurement 

results 

 Save your measured distance by taking a 
photo of it. 

 
Fig. 46: Settings menu, menu point 
„Image overlays“ is activated 

 Make sure that the menu item "Image over-
lays" is activated in the settings menu. 
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13.5 Calibration of the 

camera head 

 

Since the different camera heads as well as the 
glass and plastic domes have different optical prop-
erties, for an optical distance measurement it is 
necessary to calibrate the camera head after a 
change. The camera stores this calibration until the 
user resets or overwrites it. 

For calibration, measure a reference value as accu-
rately as possible. A distance of about 10 cm from 
the camera lens to the object is suitable for the 
calibration measurement. The object should be 
visible in the centre of the camera display. The 
measuring points should not be on the edge of the 
display. 

 

 
Fig. 47: Calibration with calibration 
template 

 

 NOTE! 
Calibration is easy to perform using the calibration 

template stored on the camera's memory card.  

 

 Print out the template on a white paper.  

 Bend the paper upwards by 90° at the fold. 

 Place the camera head on the marked spot 
and align the black calibration bar in the center 
of the picture. 

  

 
 

Fig. 48: Icon „distance measure-
ment“ in the settings menu 

 Calibrate the camera head as follows: 

 Tap the icons “System menu”  > “Settings 

menu”  > Distance measurement    

The calibration procedure is now shown in the 
display. 
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Fig. 49: Calibration Menu 

The calibration menu for the camera head opens 
in the display. 

 Select the material of the dome (plastic or 
glass) (1). 

 If you do not want to work with the calibration 
template but with a reference object, set the 
measuring segment (2). 

(Measuring distance: defined distance that is 
measured as a reference value during calibration). 
 

 NOTE! 
The reference object can be an object that you 
always have with you, for example a rule, a USB 
stick, etc.  

 

When using the calibration template, the pre-set 
measuring segment can remain 5 cm. 

 Tap on „Start calibration“ (3). 

 

 
Fig. 50: Set the start and end point 
of the measuring segment. 

 Touch the start and end points of the measur-
ing distance in the screen and correct the posi-
tion of the point by drag & drop if necessary. 

  Tap on "Start calibration" when the end points 
are positioned (3). 

After calibration, the normal video image reap-
pears on screen. 

 

13.6 Reset calibration  Tap the reset icon (4) to reset the calibration to 
the default value. 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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14 Arbejde med ekstra belysning 

 

 
Fig. 51: digital ekstra belysning til 
kamerahoveder Ø 26 mm og 40 
mm  

 

 

14.1 Systemforudsæt-

ninger 

Lysstyrken på den ekstra belysning kan styres via 
kameraet.  

 
 HENVISNING! 

Dæmpning af den ekstra belysning er ikke mulig, 
hvis du arbejder med en ældre version af 
kameraet eller kamerahovedet.  

 
Fig. 52: Infomenu med SOM 
(kameraets firmware) og CAM 
(kamerahovedets version) 

Kameraets firmware skal være version 2.0.2 eller 
mere. Kamerahovedet skal være version 1.4.0 
eller mere. Versionerne kan ses i infomenuen, sml. 
kapitel 0. 

Hvis du arbejder med et ældre kamera eller et 
ældre kamerahoved, er den ekstra belysning 
konstant tændt ved tændt kamera.   
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14.2 Montage af ekstra belysning 

  Kamerahoved skrues af kamerastangen. 

 
Fig. 53: Ekstra belysning stukket 
på kamerastang   

 Stik kamerastangens eller kamerakablets 5-
polede stik ind i bøsningen på Wöhler ekstra 
belysningen.   

 Drej gevindstykket på kamerastangen mod 
højre til lukning. 

 
Fig. 54: Ekstra belysning komplet 
monteret 

 Stik kamerahovedets tilslutning på ekstra 
belysningens stik og drej, til polerne går i hak. 

 Drej gevindstykket på kamerastangen mod 
højre til lukning.  
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14.3 Dæmpning af belysningen 

 Når kamerasystemet tændes, er den ekstra 
belysning tændt og kamerahovedets belysning på 
højeste trin.  

Via kameraets lysstyrkemenu kan den ekstra 
belysning slukkes. Kamerahovedets LED-pærer 
kan dæmpes i 3 belysningstrin og efterfølgende 
slukkes. Det er også muligt at slukke LED-lys i 
kamerahovedet og aktivere ekstralyset.  

  Hent kameramenuen via menutasten. 

 
Fig. 55: Menu ved tændt ekstra 
belysning  

 HENVISNING! 
Ved monteret ekstra belysning fremkommer til 
lysstyrkemenuen som øverste menu-ikon en el-
pære i stedet for solen. Ved tændt ekstra 
belysning fremkommer et + ved siden af el-pæren.  

Dæmp LED-lys og 
deaktivér ekstralys. 

 Tryk på lampe-ikon for at vælge lysstyrke-
menu. 

 Du kan nu bruge slider eller joystick til først at 
deaktivere ekstralyset og så dæmpe i 3 
niveauer og slukke for LED-lys i kame-
rahovedet. 

Sluk LED-lys og tænd 
ekstralys 

 Tryk og hold lampe-ikonet i 1 sekund for at 
deaktivere LED-lys i kamerahovedet og bibe-
holde lyset i ekstralyset. 

Lampe-ikonet vil så ikke længere være fyldt. 

 
  



Overførsel af billedfiler pr. WLAN 

 

 49 

15 Overførsel af billedfiler pr. WLAN 

For at overføre billeder og videoer live har du 2 muligheder: 

1. Access Point: Wöhler VIS 700 opbygger sit eget WLAN-net. 

2. Client: Du vælger et stationært WLAN-net med Wöhler VIS 700 og din mobi-

le enhed eller PC. 

 BEMÆRK 
Hvis WiFi-funktionen har været aktiveret på kameraet, så vil stadig være aktiveret 

selv efter at kameraet har været slukket og tændt igen. 

 

 
Fig. 56: Systemmenu med 

aktiveret WLAN-knap 

 

 Gå ind i systemmenuen, sml. kapitel 12. 

 
Fig. 57: WLAN-ikon 

 Tryk på WLAN-ikonet for at aktivere 
kamerasystemets WLAN-funktion.  

Kameraet søger nu de disponible netværk.  

 

 
Fig. 58: Valg af WLAN-driftsmodus 

 

 Derefter opfordres du til at vælge WLAN-
driftsmodus: „Access-Point“ eller „Client“. 
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15.1 Access Point: Overførsel via et VIS 700-WLAN-net 

Ved valg af WLAN-modus „Access Point“ opbygger Wöhler VIS 700 sit eget WLAN-
net, via hvilket billedfilerne kan overføres direkte til en mobil enhed. 

Denne metode gør det muligt for dig at se live-billederne på Wöhler VIS 700 
monitoren, mens en kollega, som for eksempel står i den anden rørende, samtidigt 
følger videoerne live på sin mobile enhed. 

 
Fig. 59: Valg af „Access Point“ 

 

 Vælg „Access-Point“. 

 
Fig. 60: Netværksnavn og pass-

word 

I displayet fremkommer netværksnavnet på 
Wöhler VIS 700 og det password, som den skal 
bruge til at forbinde med din enhed. 

Netværksnavnet er sammensat som følger: 

VIS700_kameraets serienummer. 

Det forudindstillede password er 

woehlerVIS700 

15.1.1 Vælg WLAN kanal 

 
Fig. 61: WLAN-channel marked by 
arrow  

Hvis nødvendigt, så er det muligt at skiftw WLAN 
kanal. Der kan vælges mellem 13 WLAN kanaler.  

 BEMÆRK! 
Standardindstilling: Kanal 6 

Det er normal ikke nødvendigt at vælge en anden 
WLAN kanal. 

 For at vælge en anden WLAN kanal, tryk på 
nummerfeltet i øverste række og vælg den 
ønskede kanal. 

15.1.2 Skift password 

hvis nødvendigt 

Du har mulighed for at ændre både 
netværksnavnet og password.  

 

 HENVISNING! 
Ved en ændring af netværksnavnet kan du for 
eksempel indsætte dit eget firmanavn og 
netværksnavn. 
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  Bemærk venligst følgende begrænsninger på 
netværksnavn og password: 

Netværksnavn Netværksnavn: 

Inputfeltet må ikke være tomt. 

Netværksnavnet må ikke være længere end 32 
tegn. 

Password Password: 

Gyldig længde: 8 tegn – 64 tegn 
 

 HENVISNING! 
Det er ikke muligt at indtaste mere end 64  tegn. 
Hvis dit password har færre end 8 tegn vil det blive 

markeret med rødt. 

 

Tilladte tegn: 

Store og små bogstaver fra a til z. 

Numre 0 til 9 

De følgende symboler (netværksnavn): 

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

 

De følgende symboler (password): 

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

 

Alle andre tegn (bogstaver, symboler, osv.) er ikke 
tilladte. 
 

 HENVISNING! 
Ikke tilladte tegn kan ikke indtastes når password 
indtastes. Hvis brugeren forsøger at indtaste et 
ugyldigt tegn, sker der intet. 
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Fig. 62: Ændring af password 

 For at ændre netværksnavn eller password, 
tryk på det tilsvarende felt og tryk derefter på 
tekst-knappen T. 

Et keyboard vil dukke op på skærmen. 

 Foretag de ønskede ændringer (Password skal 
indeholde mindst 8 tegn. 

 Tryk OK for at gemme ændringer. 
 

 HENVISNING! 
Hvis du trykker OK og slukker kameraet selvom 
password er for kort eller ingen tegn er indtastede 
for netværksnavnet, vil password eller 
netværksnavn blive nulstillet til den sidst gyldige 
tegn kombination. 

 

 
Fig. 63: WLAN-ikon i sidehoved 

I displayets hovedbjælke fremkommer WLAN-
ikonet så længe, indtil WLAN-funktionen igen 
deaktiveres.  

 (For senere at deaktivere WLAN-funktionen 
skal du trykke på WLAN-ikonet i 
systemmenuen igen.) 

 

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

 Gå ind i din enheds WLAN-indstillinger. 

 Vælg netværket (VIS700_[serienummer, 4-
cifret] eller dit selvvalgte netværksnavn) 

 Indtast password. Det er  
woehlerVIS700 eller dit selvvalgte 
password. Vær opmærksom på store og små 

bogstaver. 
 

 HENVISNING! 
Mens din mobile enhed er forbundet med VIS700-
nettet, kan du naturligvis ikke forbinde den med 
internettet. Derfor fremkommer advarslen „Internet 
ikke til rådighed“. 

 

 Vent, til Wöhler VIS 700 er forbundet med din 
mobile enhed.  

Du har nu muligheden for at se live video via 
Wöhler VIS 700 app på dine mobile enhed. 
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15.2 Client: anvendelse af et eksisterende WLAN-net 

Ved valg af WLAN-modus „Client“ skal du vælge et eksisterende net både med 
Wöhler VIS 700 og med en mobil enhed eller en WLAN-egnet PC eller laptop. På 
denne måde er en live-billedoverførsel også mulig over en større afstand fra 
kameraet til enhed/laptop. Denne mulighed kan for eksempel være interessant i 
industrianlæg.  
 

 BEMÆRK! 
Hvis Wöhler VIS 700 var forbundet til et eksisterende netværk via Client, så vil det 
forbinde til dette netværk igen efter en genstart. Hvis kameraet ikke er indenfor 
rækkevidde af dette netværk ved genstart, så deaktiveres WLAN på kameraet. 

 

 
Fig. 64: Valg af „Client“ 

 Vælg „Client“. 

 I kameradisplayet fremkommer alle disponible 
netværk. 

  Vælg et netværk. 

 Indtast netværkets password. 

 Bekræft med OK 
 

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

 

 
Fig. 65: WLAN-ikon i sidehoved 

Efter vellykket opkobling fremkommer WLAN-
ikonet i displayets hovedbjælke. WLAN-knappen i 
systemmenuen er markeret med blåt, indtil WLAN-
funktionen deaktiveres igen.  



Overførsel af billedfiler pr. WLAN 

 

54 

 
Fig. 66: Systemmenu med 
aktiveret WLAN-knap, piltasten 
markeret 

 Tryk på piltasten for at forlade systemmenuen.  

 

Opkobling til mobil enhed 
eller laptop 

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

 Gå ind i din enheds WLAN-indstillinger. 

 Vælg det samme netværk, som du har valgt 
med kameraet. 

 Indtast netværkets password. 

Du har nu muligheden for at se live video via 
Wöhler VIS 700 app på dine mobile enhed. 
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16 Fejl 

16.1 Reset 

 
Fig. 67: Reset-åbning markeret 
med pil 

 

Der er mulighed for at udbedre visse fejltilfælde 
med et reset. Reset-åbningen befinder sig på 
bagsiden af monitoren ved siden af 
kameratilslutningen, se illustration ved siden af. 

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

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

 

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

 
16.2 Mulige fejltilfælde 

Fejlindikationer Mulig årsag Udbedring 

Foto- og videotaste blinker 
hurtigt efter opstart. 

Batteri er tomt. Batteri oplades  

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

Stang er knækket. Udstyr indsendes til repa-
ration. 

Videooptagelse afsluttes 
af kameraet  

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

Ved gentagen forekomst 
indsendes udstyret til 
reparation. 

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

Kamerasystem reagerer 
ikke 

Batteri er tomt. Batteri oplades. 

Udstyr er defekt. Udstyr indsendes til 
reparation. 
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17 Vedligeholdelse 

17.1 Henvisninger til 

vedligeholdelse og 

pleje 

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

 

17.2 Udskiftning af kame-

rahovedets kuppel  

 
Fig. 68: Montage af kamerakuppel 

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

Forud for påsætning af den nye kuppel skal 
gevindet smøres let med silikonefedt. Ved 
udskiftning af kuplen skal man være opmærksom 
på, at kuplen skal være fast drejet på til sidste 
skruegang. Ellers er det ikke sikret, at 
kamerahovedet er tæt, og der kan ved indtrængen 
af vand og snavs opstå funktionsforstyrrelser. 

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

17.4 Monitor  Rengør monitoren med en blød klud. 

17.5 Rengøring af haspel og 

stang 

Haspel med kamerastangen er placeret i 
kuffertens underskal. Den kan nemt tages ud af 
kufferten og skylles med vand. Her kan 
kamerahovedet forblive på kamerastangen. Hvis 
det tages af, skal stangudløbet lukkes med et låg 
under rengøringen. 

 Gør som følger: 
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Fig. 69: Tryk på håndtaget og træk 
monitoren ud af holderen 

 Først åbnes kuffertens overskal. 

 Stil monitoren ret op og træk den ud af 
holderen. 

 Omløbermøtrikken løsnes fra monitorkablet, 
og monitorkablet trækkes af monitoren. 

 Anbring monitoren således, at den ved 
rengøring af hasplen ikke kan blive våd. 

 
Fig. 70: Kuffertens overskal med 
tilslutningskabel og uden monitor 

 Tryk holderen tilbage i kufferten igen. 

 
Fig. 71: Kuffert stillet op 

 De sorte lukninger på kuffertens underskal 
åbnes nu. 

 Stil kufferten ret op på den smalle kant.  
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Fig. 72: Tag fat i stangudløb og haspel 

 Tag fat i stangudløb og haspel således, at de 
ikke længere kan drejes mod hinanden. 

 Drej haspel 90° mod uret. 

Låsen udløses, og hasplen kan trækkes ud af 
kufferten med stangen.  

 
Fig. 73: Haspel inklusive tilslutningskabel 
trækkes ud af kufferten 

 Tag hasplen ud af kufferten. 

 Træk forsigtigt monitorkablet ud af kufferten. 

 Luk den øverste kufferthalvdel. 
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Rengøring af haspel og stang 

 
Fig. 74: Haspel taget ud af kufferten.  

 

 FORSIGTIG! 
Under rengøringen må vand ikke trænge ind i 
stikforbindelserne til monitor og kamerahoved. 

 

 Monitorstikket skal sikres mod indtrængende 
fugt, f.eks. med folie. 

 Såfremt kamerahovedet ikke er tilsluttet under 
rengøringen, skal stangenden sikres mod 
indtrængende fugt, f.eks. med folie. 

 

 HENVISNING!  
Det vandtætte kamerahoved kan forblive skruet 
på under rengøringen. I dette tilfælde skal man 

sørge for en fast skruesamling.  

 
Fig. 75: Afskylning af haspel og stang 

 Skyl haspel og stang af. 

Rengøring af kuffertens underskal 

 
Fig. 76: Skruelukning i kuffertens 
underskal 

I kuffertens underskal findes øverst til højre en 
sort skruelukning. 

 Tag skruelukningen af.  
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Fig. 77: Haspel-løftehul lukket med 
skruelukning 

 Stik skruelukningen ind i haspel-løftehullet. 
Drej den så meget som muligt med uret. 
Skruelukningen skal sidde tæt, så der ved 
rengøring ikke trænger vand ind i kuffertens 
overskal. 

 Skyl kuffertens underskal af med en 
vandstråle. 

 Kufferten tørres af. 

 Lad derefter haspel med stang dryppe af og 
tørre for at undgå fugt i kufferten. 

 Kufferten samles derefter i omvendt 
rækkefølge:  

Samling af kufferten 

 
Fig. 78: Stangudløb i slutposition 

 Drej skruelukningen mod uret, tag den af og 
stik den tilbage i fordybningen på kuffertens 
underside. 

 Før monitorkablet komplet gennem haspel-
løftehullet. 

 Sæt hasplen på hullet således, at 
stangudløbet vender lodret nedad. 

 Tryk på hasplen og drej den samtidigt 90° 
med uret til anslag. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 79: Stangudløb, her med 
kamerahoved  

 Før stangenden gennem den relevante åbning 
og skub den så ind i kufferten. 

  Luk kuffertens underdel. 

 Forbind monitorkablet med monitoren. 

 Sæt monitoren ind i kufferten igen. Monitor-
kablet vikles om kabeldåsen. 

 Skub monitoren ned (sml. kapitel 5.3) og luk 
kufferten. 
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18 Garanti og service 

18.1 Garanti Alle Wöhler VIS 700 HD-
videoinspektionssystemer testes på fabrikken for 
alle funktioner og forlader først vores fabrik efter 
en udførlig kvalitetskontrol.  

Ved fagligt korrekt anvendelse er garantiperioden 
på Wöhler VIS 700 HD-videoinspektionssystemet 
tolv måneder fra salgsdato, undtaget er plast-
kuplen og memory-kortet til Wöhler VIS 700. 

Omkostninger til transport og emballering af 
udstyret i tilfælde af reparation dækkes ikke af 
denne garanti. 

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

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

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

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

Producenten:  

 

WÖHLER Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg 

 

erklærer, at produktet: 

 

Produktnavn:   HD-videoinspektionssystem 

Modelnummer: Wöhler VIS 700 

 

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

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

 

EN 61326-1:2013 / IEC 61326-1:2012 

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) 

Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03) 

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02) 

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) 

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) 

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

EN 62368-1 :2014+ AC:2015 

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

Tyskland 

Wöhler Technik GmbH 

Wöhler-Platz 1 

33181 Bad Wünnenberg 

Tlf.: +49 2953 73-100 

Fax: +49 2953 73-96100 

info@woehler.de 

www.woehler.de 

 

Wöhler West  

Steiger-Stein-Str. 5 
44805 Bochum 
Tlf.: +49 234 516993-0  
Fax: +49 234 516993-99 
west@woehler.de 
 

Wöhler Süd 

Gneisenaustr.12 

80992  München 

Tlf.: +49 89 1589223-0 

Fax: +49 89 1589223-99 

sued@woehler.de 

USA 

Wohler USA Inc. 

208 S Main Street  

Middleton, MA 01949 

Tel.:  +1 978 750 9876 

Fax.: +1 978 750 9799 

www.wohlerusa.com  

 

Italien 

Wöhler Italia srl 

Via Coraine 21 

37010 Costermano VR 

Tlf. 045 6200080 

Fax. 045 6201508 

www.woehler.it 

 

Østrig 

Wöhler GmbH 

Industriezone Burgerfeld 16 

3150 Wilhelmsburg 

Tel.: 0 27 46 / 313 13 10 

Mail: info@woehler.at 

 

Tjekkiet 

Wöhler Bohemia s.r.o. 

Za Naspern 1993 

393 01 Pelhrimov 

Tlf.: +420 565 349 011 

Fax: +420 565 323 078 

info@woehler.cz 

 

Frankrig 

Wöhler France SARL 
17 A impasse de Grousset 

31590 Lavalette 

Tel.: +33 5 61 52 40 39 

Fax: +33 5 62 27 11 31 

info@woehler.fr 

www.woehler.fr 

 

mailto:sued@woehler.de
http://www.woehler.it/

