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Elektronska kamera-nadzorni sistem
Navodilo za uporabo

Albert Roller GmbH & Co KG · Werkzeug- und Maschinenfabrik
Schorndorfer Str. 66 · D-71332 Waiblingen · Postfach 1651 · D-71306 Waiblingen
Telefon +49 7151 17 27-0 · Telefax +49 7151 17 27- 87
www.albert-roller.de · email: info@albert-roller.de
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Berite pred uporabo!
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Izjava o skladnosti EU

ROLLER, D-71306 Waiblingen, izjavlja, da navedeni proizvodi odgovarjajo
normam DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN EN 50144-1, DIN EN
55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN 60335-1, DIN EN
60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN 60745-2-11,
DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN
61029-2-9 v skladu z določbami smernic EU 73/23/EWG, 89/336/EWG,
98/37/EG, v trenutno veljavni izdaji.
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Waiblingen, 1.11.2006
Albert ROLLER GmbH & Co KG
Tovarna orodja in strojev
D-71332 Waiblingen
2

Rainer Hech
8

10

slv
Fig. 1
1 Napajalnik
2 Vtikač
3 Puša
4 Vtična zveza
5 Prižemna vzmet
6 Video izhodna puša
7 Barvna glava kamere
8 Telo vodila
9 Vodilna vzmet
10 Vijak
11 Tipka svetleče diode – svetleje

slv
12 Tipka svetleče diode – temneje
13 Tipka TFT barvnega displaya
– svetleje
14 Tipka TFT barvnega displaya
– temneje
15 Zaščitni pokrov
16 tipka polna slika/delna slika
17 tipka Scroll zgoraj levo
18 tipka Scroll zgoraj desno
19 tipka Scroll spodaj levo
20 tipka Scroll spodaj desno

Splošna varnostna pravila
Pozor! Prebrati je potrebno vsa navodila. Napake, oziroma neupoštevanje
naslednjih navodil, lahko vodijo do električnega udara, požara in/ali lahko
povzročijo težke poškodbe. V nadaljevanju uporabljen izraz „električni aparat“ se nanaša na električna orodja, ki so priključena na električno omrežje
s pomočjo priključnega kabla, na električna orodja gnana s pomočjo akumulatorja (brez omrežnega priključnega kabla), ter stroje in električne aparate. Vse električne aparate uporabljajte skladno s predpisi o varstvu pri
delu in drugimi varnostnimi pravili.
TA NAVODILA DOBRO SHRANITE.
A) Delovno mesto
a) Delovno mesto vzdržujte čisto in pospravljeno. Nered in slaba osvetlitev delovnega mesta vodita k nesreči.
b) Električni aparat ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, v katerem
se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električni aparati povzročajo iskrenje, kar lahko povzroči vžig prahu ali drugih gorljivih izparin.
c) Pri uporabi električnih aparatov naj bodo otroci in druge osebe oddaljeni. Med odklanjanjem ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad aparatom.
B) Električna varnost
a) Priključni vtič električnega aparata mora ustrezati vtičnici. Vtiča v
nobenem primeru ni dovoljeno spreminjati. Ne uporabljajte nikakršnih adapterskih vtičev skupaj z ozemljenimi električnimi aparati. Originalni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo rizik eventualnega
električnega udara. Če je električni aparat opremljen z zaščitnim vodnikom, se sme priključiti samo na vtičnico z zaščitnim kontaktom. Na
gradbiščih, v vlažnem okolju ali na prostem, mora biti aparat priključen
na omrežje samo preko naprave za 30 mA okvarnega toka (FI-stikalo).
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi deli, npr. cevmi, grelci, pečicami
in hladilniki. Nevarnost električnega udara je večja, če je vaše telo
ozemljeno.
c) Aparat zaščitite pred dežjem ali vlago. Vdor vode v aparat poveča
nevarnost električnega udara.
d) Ne prenašajte aparata s pomočjo kabla in ne obešajte ga nanj. Ne
vlecite za kabel, ko želite iztakniti vtič iz vtičnice. Kabel čuvajte
pred vročino, oljem, ostrimi robovi in vrtljivimi deli. Poškodovan ali
prepleten kabel povečuje nevarnost električnega udara.
e) Če uporabljate električni aparat na prostem, uporabljajte samo take kabelske podaljške, ki so primerni za delo na prostem. Uporaba
drugačnih podaljškov povečuje nevarnost električnega udara.
C) Osebna varnost
a) Bodite pozorni, kaj se dogaja, delo z električnim aparatom opravljajte s pametjo. Aparata ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi aparata lahko vodi do poškodb.
b) Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno tudi zaščitna očala.
Uporaba osebne zaščite, kot je maska za prah; zaščitna obutev, ki ne
drsi; zaščitna čelada ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo električnega aparata, zmanjšuje nevarnost poškodb.
c) Izogibajte se naključnega vklopa. Preden vtaknete vtikač v vtičnico se prepričajte, če je stikalo v položaju izklopa. Ne prenašajte priključenega aparata s prstom na sprožilcu, ker lahko to vodi do nezgode. Ne premostite vklopnega stikala.
d) Pred vklopom aparata odstranite ključe in nastavitveno orodje.
Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem se delu aparata, lahko povzroči
poškodbe. Nikoli ne posegajte v vrteče se dele.

e) Ne precenjujte svojih sposobnosti. Poskrbite za varen in stabilen
položaj telesa. Tako lahko nepričakovane situacije bolje obvladate.
f) Nosite primerno obleko. Ne uporabljajte ohlapnih oblačil ali nakita.
Lase, obleko in rokavice držite proč od gibljivih delov. Ohlapna oblačila, lase in nakit lahko vrtljivi deli aparata zagrabijo.
g) Če je potrebno napravam priključiti sesalnik za prah ali druge priključke, se prepričajte, da so le-ti pravilno in dobro priključeni. Uporaba teh naprav zmanjšuje škodljivi vpliv prahu.
h) Električne aparate naj uporablja samo priučeno osebje. V izobraževalne namene lahko aparat uporabljajo tudi mlajše osebe, če so
starejše od 16 let, ter pod strokovnim nadzorstvom.
D) Skrbno ravnanje in uporaba električnih aparatov
a) Električnega aparata ne preobremenjujte. Pri vašem delu uporabljajte samo temu primeren aparat. Uporaba ustreznega električnega
aparata zagotavlja boljše in varnejše delo v nazivnem območju.
b) Ne uporabljajte električnega aparata, ki ima pokvarjeno stikalo. Delo z električnim aparatom, katerega ni moč vklopiti ali izklopiti je nevarno. Aparat je potrebno takoj popraviti.
c) Izvlecite vtič iz vtičnice preden se lotite nastavljanja aparata, menjave orodij ali preden ga odložite. Ti previdnostni ukrepi zmanjšujejo
možnost nenadejanega vklopa.
d) Električne aparate, ki niso v uporabi dobro čuvajte, še zlasti pred
otroki. Ne dopuščajte uporabe osebam, ki ne poznajo načina uporabe in teh navodil niso prebrali. Električni aparati so nevarni, če jih
uporablja nepoučena oseba.
e) Električni aparat skrbno negujte. Redno preverjajte, če so vrtljivi
deli prosto gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako poškodovani,
da je funkcija električnega aparata s tem okrnjena. Pred uporabo
električnega aparata, pustite da popravila poškodovanih delov opravi kvalificirano osebje, oziroma avtorizirani ROLLER-ov servis.
Mnogim nesrečam botruje slabo vzdrževanje električnih aparatov.
f) Rezilna orodja vzdržujte čista in ostra. Skrbno negovana rezilna orodja
z ostrimi rezilnimi robovi se manj sprijemajo in jih je lažje voditi.
g) Zavarujte obdelovanec. Uporabljajte vpenjalne priprave ali primež. Na
ta način je obdelovanec bolj varno vpet, kot pa da bi ga držali z rokami.
Tako imate obe roki prosti za upravljanje z električnim aparatom.
h) Električne aparate, pribor in zamenljiva orodja uporabljajte tako,
kot je opisano v teh navodilih in tako, kot je predpisano za vsak tip
aparata posebej. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in temu ustrezno ravnajte. Uporaba električnih aparatov za druge namene kakor je
predvideno, lahko pripelje do nevarnih situacij. Kakršnekoli spremembe na električnem aparatu, iz varnostnih razlogov, niso dopustne.
E) Skrbno ravnanje in uporaba akumulatorskih aparatov
a) Prepričajte se, da je električni aparat izključen, preden namestite
akumulator. Nameščanje akumulatorja na vključen električni aparat,
lahko vodi k nezgodi.
b) Akumulatorje polnite samo v tistih polnilcih, katere priporoča proizvajalec. Za polnilec, ki je namenjen določenemu tipu akumulatorja,
obstaja nevarnost požara, če se ga uporablja za polnjenje drugačnih
akumulatorjev.
c) V električnih aparatih uporabljajte samo tiste akumulatorje, ki so
zanje predvideni. Uporaba drugačnih akumulatorjev lahko vodi do
poškodb ali požara.
d) Neizrabljene akumulatorje hranite proč od pisarniških sponk, kovancev, ključev, žebljev, vijakov in drugih malih kovinskih predmetov, ki lahko povzročijo kratek stik na kontaktih. Kratek stik na
kontaktih akumulatorja lahko povzroči pregoretje ali požar.
e) Ob napačni uporabi lahko pride do iztoka tekočine iz akumulatorja. Izogibajte se kontakta z njo. Kontakte umijte z vodo. Če pride
tekočina v oči, poiščite tudi zdravniško pomoč. Iztekajoča akumulatorska tekočina draži kožo ali lahko povzroči opekline.
f) Pri temperaturah akumulatorja/polnilca oz. okolice  5°C/40°F ali
b 40°C/105°F se akumulator in polnilec ne sme uporabljati.
g) Izrabljenih akumulatorjev ne smete odmetavati skupaj z gospodinjskimi odpadki, temveč jih morate oddati avtoriziranemu ROLLERovemu servisu oziroma kakemu drugemu pooblaščenemu lokalnemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.
F) Servis
a) Popravila vašega aparata prepustite samo kvalificiranemu strokovnemu osebju, zamenjava delov pa mora biti opravljena samo z
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originalnimi nadomestnimi deli. S tem bo ohranjena varnost aparata.
b) Upoštevajte predpise vzdrževanja in navodila o menjavi orodij.
c) Redno kontrolirajte priključno vrvico električnega aparata, zamenjavo poškodovane vrvice naj opravijo v avtoriziranem ROLLERovem servisu. Redno preverjajte tudi kabelske podaljške in jih zamenjajte, če so poškodovani.

Posebna varnostna pravila
•
•

•
•
•

•

Uporabljajte osebna zaščitna sredstva (npr. zaščitna očala, rokavice).
Potisni kabel je fleksibilni, vendar ima visoko mehansko napetost, ko ga
potegnemo iz kabelskega koša oz. navijalnika ali, ko ga speljemo v
ozkem loku. Zato bodite previdni, ko vlečete potisni kabel iz kabelskega
koša oziroma navijalnika ali, ko kabel ponovno vstavljate v kabelski koš
oziroma na navijalnik. Ob nepazljivem rokovanju lahko udari nazaj. Zato
postavite vedno eno nogo na nosilec košare, kabel pa čvrsto držite v
roki.
Kabla ne vlecite na silo iz cevi. Nevarnost poškodb!
Kabla ne smete prepogibati. Lahko se pretrga!
Kabla ne vlecite preko ostrih robov ali ostrih koncev cevi. Lahko se poškoduje!
Za čiščenje menjalnega kabelskega kompleta, n.pr. z vodnim curkom,
odstranite regulatorsko enoto!

1. Tehnični podatki
1.1. Številke artiklov
Menjalni kabelski komplet 20 K, 20 m potisni kabel
Menjalni kabelski komplet 30 H, 30 m potisni kabel
Menjalna glava kamere č/b
Menjalna glava kamere S-Color
Zaščitni pokrov
Vreteno
Telo vodila Ø 62 mm, par
Telo vodila Ø 100 mm, par
Kabelski podaljšek nadzorne enote/Kamera-kabel-komplet,
1,2 m dolž.
Napajalnik 230 V AC
Napetostna škatla 12 V / 230 V
Kombinirano napetostno napajanje za obratovanje na
akumulator in omrežje, z integriranim hitrim polnilcem
Akumulator 12 V, 2,0 Ah
Napajalnik KFZ 12 V

173043
173044
173041
173042
173126
173115
173015
173014

1.4. Dimenzije
1.5. Teža
1.6. Informacije o hrupu
Emisijska vrednost na delovnem mestu

2.2. Nadzorna enota
Nadzorno enoto po potrebi snemite iz kabelske košare (optimalno pozicioniranje, vpad svetlobe). Prižemno vzmet (5) izvlecite navzven in izvlecite nadzorno enoto iz držala. Odprite pokrovček nadzorne enote.
2.3. Video izhod
Video izhodna puša BNC (6) za Composit Video PAL za prenos barvnega signala na videorekorder, videoprinter, barvni televizor itd. z običajnim kablom.
2.4. Telo vodila
Pri delu v ceveh večjih premerov, npr. cevnih omrežjih, je potrebno na
barvno glavo kamere montirati dvoje posebnih vodil tako, da glava kamere (7) ne pride direktno v stik z dnom cevi. Telo vodila (8) se pritrdi
na vodilno vzmet (9) spredaj in zadaj z vijaki (10).

3. Uporaba
Cev ali kanal pred pregledom očistite. Barvno glavo kamere (7) pazljivo
izvlecite iz kabelske košare. Kabla ne prepogibajte, ker se lahko poškoduje!
Pozor! Kadar priključni kabel vlečete iz kabelske košare ima dokaj visoko
vzmetnost, še posebno kadar ga uporabljate v ozkih zavojih. Pri tem
delu bodite pazljivi, zlasti pa tudi takrat, ko ga vračate v košaro. Ob
nepazljivem rokovanju lahko udari nazaj. Zato postavite vedno eno nogo na nosilec košare, kabel pa čvrsto držite v roki.
Glavo barvne kamere uvedite v cev, katero želite pregledati. Osvetlitev
svetlečih diod na barvni glavi kamere nastavite s tipkami (11, 12). Osvetlitev TFT displaya pa nastavljate s tipkami (13, 14).
S pomočjo tipke (16) lahko vključite polno ali delno sliko (povečava). Pri
tem držite tipko (16) približno 2 sekundi pritisnjeno. Tipke (17, 18, 19,
20) omogočajo Scroll funkcijo.

173019
173018

Kamero potiskajte v cev s kablom. V primeru, da kamera naleti na zavoj,
se poveča upor. Za boljše premagovanje zavojev uporabljajte tehniko
pomikanja naprej in nazaj. Pri povratku oz. izvlačenju kamere postopajte enako.

173100
571510
173017

Pri čiščenju menjalnega kabelskega kompleta odstranite regulatorsko
enoto.

1.2. Delovno območje
Elektronska kamera – črno-beli ali barvni nadzorni sistem za nadzor
in analizo poškodb na ceveh, kanalih, jaških, dimnikih in drugih votlih
prostorih.
Cevi
Ø 40 – 150 mm
Temperatura okolja
–10 do 50°C
1.3. Električni podatki
Napajalnik
Napajalnik
Napajalnik akumulatorski (pribor)
Napajalnik KFZ (pribor)
Jakost toka
Zmogljivost
Način zaščite menjalni kabelski komplet
Način zaščite nadzorna enota

jalnim kabelskim kompletom. Vtikač vtične zveze (4) pazljivo vrtite tako, da vtič dobro sede v pušo. Matico vtične zveze čvrsto pritisnite v nasprotno smer.

230 V 1~, 50 – 60 Hz
110 V 1~, 50 – 60 Hz
12 V DC
12 V DC
1A
15 W
IP 55
IP 54
550 x 460 x 105 mm
2,8 kg
< 70 dB(A)

2. Pred uporabo
2.1. Električni priklop
Pazite na pravilno napetost! Pred priključitvijo stroja preverite, če podatki o napetosti na tablici ustrezajo napetosti omrežja. Napajalnik (1)
vtaknite v vtičnico. Vtikač napajalnika (2) pa vtaknite v pušo (3) nadzorne enote. Vtikač (2) pazljivo vrtite tako, da vtič dobro sede v pušo.
Varnostno objemko čvrsto privijte. Povežite regulatorsko enoto z men-

4. Vzdrževanje
4.1. Pregled
Pred pregledom izvlecite vtikač. Aparat redno čistite. Umazanijo, še
posebno v vodilni vzmeti pazljivo odstranite. Pri čiščenju menjalnega
kabelskega kompleta odstranite regulatorsko enoto. Ne uporabljajte nikakršnih raztopin. Zaščitni pokrov (15) skrbno preglejte. Če je poškodovan, ga zamenjajte (glej 4.3.).
4.2. Vzdrževanje
Aparat ne potrebuje posebnega vzdrževanja.
4.3. Popravila
Pred pričetkom dela izvlecite vtikač iz omrežja. Poškodovani zaščitni
pokrov (15) na barvni glavi kamere pravočasno zamenjajte zato, da se
kamera pri prehodu skozi vodo in umazanijo ne poškoduje. Pri tem
zaščitni pokrov (15) odvijte in privijte novega (pribor). Vsa ostala popravila smejo opravljati samo ROLLER-ovi pooblaščeni servisi.

5. Motnje
5.1. Motnja: Slika v TFT displayu je temna.
Vzrok:
• Svetleča dioda je temna (pritisni tipko 11).
• TFT barvni display je temen ( pritisni tipko 13).
• Poškodovan kabel.
• Poškodovana kamera.
5.2. Motnja: Slika v TFT displayu je motna.
Vzrok:
Zaščitni pokrov (15) je umazan, opraskan ali poškodovan (glej 4.3.).

•

slv
•

V barvno glavo kamere je vdrla voda (glej 4.3.).

5.3. Motnja: Kabel je prepognjen (eventualno ni slike).
Vzrok:
Jedro steklenih vlaken v kablu je pretrgano.

•

6. Garancija proizjalca
Garancijska doba je 12 mesecev po izročitvi novega proizvoda prvemu
uporabniku, največ pa 24 mesecev po dobavi trgovini. Čas izročitve je
razviden iz prodajnih dokumentov, ki morajo vsebovati podatke kot so
datum prodaje in oznake proizvodov. Vse, v garancijskem roku ugotovljene okvare (napake materiala ali izdelave) se odpravijo brezplačno.
Garancijska doba se z odpravljanjem napak niti ne podaljša niti ne obnovi. Škoda, ki bi nastala zaradi običajne iztrošcnosti, nestrokovnega
ravnanja ali uporabe, nepazljivosti, oziroma neupoštevanja navodil za
uporabo, uporabe neprimernih pogonskih sredstev, prekomernih obremenitev, nesmiselne uporabe, lastnih ali tujih posegov in drugih razlogov, ki jih ROLLER ne priznava, se v roku trajanja garancije ne prizna.
Garancijske storitve lahko opravljajo samo pogodbeni oz. ROLLER-ovi
pooblaščeni servisi. Reklamacije se priznajo, če se aparat dostavi avtoriziranemu servisu brez predhodnih posegov in v nerazstavljenem stanju.
Zamenjani proizvodi in njihovi deli ostanejo v lasti ROLLER-a.
Stroški prevoza bremenijo uporabnika.
Zakonite pravice uporabnikov, zlasti njihove zahteve do trgovin ostanejo nedotaknjene. Ta garancija proizvajalca velja samo za nove proizvode, ki se prodajajo v EU, ter v Norveški ali v Švici.
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Betriebsanleitung
Instruction Manual
Notice d’utilisation
Istruzioni d’uso
Handleiding
Bruksanvisning
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Käyttöohje
Navodilo za uporabo
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Prevod originalnega navodila za uporabo
Sl. 1
1 Barvna kamera s svetilkami LED
2 Kamera-kabel set 16-1
3 Vtič/vtičnica kamere
4 Kolesce za vklop/izklop
Jakost svetlobe LED
5 Ročna naprava
6 LED za prikaz napajanja
7 Kontrolna enota
8 Tipka za vklop/izklop
9 Tipka OK

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tipka Navzgor
Tipka Meni
Tipka Navzdol
Priključek USB
Konektor video izhoda
Reža za kartice Micro SD
Polnilni konektor
Predalček za 4 baterije 1,5 V, AA
Indikator obratovanja
Displej
Ponastavitev

Splošna varnostna navodila
Pozor! Prebrati je potrebno vsa navodila. Napake, oziroma neupoštevanje naslednjih
navodil, lahko privede do električnega udara, požara in/ali lahko povzročijo težke
poškodbe. V nadaljevanju uporabljen izraz ”električna naprava“ se nanaša na
električna orodja, ki so priključena na električno omrežje s pomočjo priključnega
kabla, na električna orodja, gnana s pomočjo akumulatorske baterije (brez omrežnega
priključnega kabla), ter stroje in električne naprave. Vse električne naprave uporabljajte skladno s predpisi o varstvu pri delu in drugimi varnostnimi pravili.
TA NAVODILA DOBRO SHRANITE.
A) Delovno mesto
a) Delovno mesto vzdržujte čisto in pospravljeno. Nered in slaba osvetlitev
delovnega mesta vodita k nesreči.
b) Električne naprave ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, v katerem se
nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Električne naprave povzročajo iskrenje,
kar lahko povzroči vžig prahu ali drugih gorljivih snovi.
c) Pri uporabi električnih naprav naj bodo otroci in druge osebe oddaljeni. Če
vas kdo moti pri delu, lahko izgubite nadzor nad napravo.
B) Električna varnost
a) Priključni vtič Električne naprave mora ustrezati vtičnici. Vtiča v nobenem
primeru ni dovoljeno spreminjati. Ne uporabljajte nikakršnih adapterskih vtičev
skupaj z ozemljenimi električnimi napravami. Originalni vtiči in ustrezne vtičnice
zmanjšujejo tveganje morebitnega električnega udara. Če je električni naprav
opremljen z zaščitnim vodnikom, se sme priključiti samo na vtičnico z zaščitnim
kontaktom. Na gradbiščih, v vlažnem okolju ali na prostem mora biti naprava
priključena na omrežje samo preko naprave za 30 mA okvarnega toka (FI-stikalo).
b) Izogibajte se stiku z ozemljenimi deli, npr. cevmi, grelci, pečicami in hladilniki. Nevarnost električnega udara je večja, če je vaše telo ozemljeno.
c) Napravo zaščitite pred dežjem ali vlago. Vdor vode v napravo poveča nevarnost električnega udara.
d) Ne prenašajte aparata s pomočjo kabla in ne obešajte ga nanj. Ne vlecite
za kabel, ko želite iztakniti vtič iz vtičnice. Kabel obvarujte pred vročino,
oljem, ostrimi robovi in vrtljivimi deli naprave. Poškodovan ali prepleten kabel
povečuje nevarnost električnega udara.
e) Če uporabljate električni aparat na prostem, uporabljajte samo take kabelske
podaljške, ki so primerni za delo na prostem. Uporaba drugačnih podaljškov
povečuje nevarnost električnega udara.
C) Osebna varnost
Te naprave niso predvidene, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroki) z
zmanjšanimi psihičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali osebe
s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih ni o uporabi naprave
poučila odgovorna oseba za varnost ozir. če za varnost odgovorna oseba
med uporabo izvaja kontrolo. Otroke morate kontrolirati, saj s tem lahko zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.
a) Bodite pozorni in pazite na svoja dejanja. Električno napravo uporabljajte s
pametjo. Naprave ne uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepazljivosti pri uporabi aparata lahko vodi do poškodb.
b) Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno tudi zaščitna očala. Uporaba
osebne zaščite, kot je maska za prah; zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada
ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo električne naprave, zmanjšuje nevarnost poškodb.
c) Izogibajte se naključnemu vklopu. Preden vtaknete vtikač v vtičnico, se
prepričajte, ali je stikalo v položaju izklopa. Ne prenašajte priključenega
aparata s prstom na sprožilcu, ker to lahko privede do nezgode. Ne premostite
vklopnega stikala.
d) Pred vklopom naprave odstranite ključe in nastavitveno orodje. Orodje ali
ključ, ki se nahaja v vrtečem delu aparata, lahko povzroči poškodbe. Nikoli ne
posegajte v vrteče dele.
e) Ne precenjujte svojih sposobnosti. Poskrbite za varen in stabilen položaj
telesa. Tako lahko nepričakovane situacije bolje obvladate.
f) Nosite primerno obleko. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Lase, obleko
in rokavice držite proč od gibljivih delov. Ohlapna oblačila, lase in nakit lahko
vrtljivi deli naprave zagrabijo.
g) Če je potrebno napravam priključiti sesalnik za prah ali druge priključke,
se prepričajte, da so le-ti pravilno in dobro priključeni. Uporaba teh naprav
zmanjšuje škodljivi vpliv prahu.
h) Električne naprave naj uporablja samo priučeno osebje. V izobraževalne
namene lahko napravo uporabljajo tudi mlajše osebe, če so starejše od 16 let
ter pod strokovnim nadzorstvom.

D) Skrbno ravnanje in uporaba električnih naprav
a) Električne naprave ne preobremenjujte. Pri svojem delu uporabljajte samo
ustrezno napravo. Uporaba ustrezne električne naprave zagotavlja boljše in
varnejše delo v nazivnem območju.
b) Ne uporabljajte električne naprave, ki ima pokvarjeno stikalo. Uporaba
električne naprave, ki je ni moč vklopiti ali izklopiti, je nevarno. Zato morate takoj
poskrbeti za popravilo takšne naprave.
c) Izvlecite vtič iz vtičnice, preden se lotite nastavljanja aparata, menjave orodij
ali preden ga odložite. Ti previdnostni ukrepi zmanjšujejo možnost nepredvidenega vklopa.
d) Električne naprave, ki niso v uporabi, dobro čuvajte, še zlasti pred otroki.
Ne dopuščajte uporabe osebam, ki ne poznajo načina uporabe in teh navodil
niso prebrale. Električni aparati so nevarni, če jih uporablja nepoučena oseba.
e) Električne naprave skrbno negujte. Redno preverjajte, ali so vrtljivi deli
prosto gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako poškodovani, da je funkcija
električne naprave s tem okrnjena. Poskrbite za to, da se poškodovani deli
električne naprave pred uporabo popravijo s strani kvalificiranih strokovnjakov ali pri pooblaščenem servisu ROLLER. Slabo vzdrževanje električnih
naprav je vzrok mnogih nesreč.
f) Rezilna orodja vzdržujte čista in ostra. Skrbno negovana rezilna orodja z
ostrimi rezilnimi robovi se manj sprijemajo in jih je lažje voditi.
g) Zavarujte obdelovanec. Uporabljajte vpenjalne priprave ali primež. Na ta način
je obdelovanec bolj varno vpet, kot pa da bi ga držali z rokami. Tako imate obe
roki prosti za upravljanje z električno napravo.
h) Električne naprave, pribor in zamenljiva orodja uporabljajte tako, kot je
opisano v teh navodilih in tako, kot je predpisano za vsak tip naprave
posebej. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in temu ustrezno ravnajte.
Uporaba električnih naprav za druge namene razen predvidenih lahko pripelje
do nevarnih situacij. Kakršnekoli spremembe na električnem napravem, iz
varnostnih razlogov, niso dopustne.
E) Skrbno ravnanje in uporaba akumulatorskih naprav
a) Pred namestitvijo akumulatorske baterije se prepričajte, da je električna
naprava izključena. Vstavljanje akumulatorskih baterij v vključeno električno
napravo lahko privede do nezgod.
b) Akumulatorske baterije polnite samo v tistih polnilnikih, ki jih priporoča
proizvajalec. Če se polnilnik, ki je namenjen za določen tip akumulatorske
baterije, uporablja za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij, obstaja nevarnost nastanka požara.
c) Električne naprave uporabjajte samo s tistimi akumulatorskimi baterijami,
ki so zanje predvidene. Uporaba drugih akumulatorskih baterij lahko povzroči
poškodbe ali požar.
d) Polne akumulatorske baterije hranite proč od pisarniških sponk, kovancev,
ključev, žebljev, vijakov in drugih malih kovinskih predmetov, ki lahko
povzročijo kratek stik na kontaktih. Kratek stik na kontaktih akumulatorske
baterije lahko povzroči opekline ali požar.
e) Ob napačni uporabi lahko pride do iztoka tekočine iz akumulatorske baterije. Izogibajte se stiku z njo. Kontakte umijte z vodo. Če pride tekočina v
oči, poiščite tudi zdravniško pomoč. Iztekajoča akumulatorska tekočina draži
kožo ali povzroči opekline.
f) Pri temperaturah akumulatorske baterije/polnilnika oz. okolice ≤ 5°C/40°F
ali ≥ 40°C/105°F se akumulatorske baterije in polnilnika ne smete uporabljati.
g) Izrabljenih akumulatorskih baterij ne smete odstraniti med gospodinjske
odpadke, temveč jih morate oddati pooblaščenemu servisu ROLLER oziroma
drugemu pooblaščenemu lokalnemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.
F) Servis
a) Popravila naprave prepustite samo kvalificiranim strokovnjakom, zamenjava
delov pa mora biti opravljena samo z originalnimi nadomestnimi deli. To
omogoča ohranjanje varnosti naprave.
b) Upoštevajte predpise o vzdrževanju in navodila o menjavi orodij.
c) Redno kontrolirajte priključno napeljavo električne napeljave. V primeru
poškodovane napeljave poskrbite za to, da se popravilo izvede v pooblaščenem servisu ROLLER. Redno preverjajte tudi kabelske podaljške in jih
zamenjajte, če so poškodovani.

Posebna varnostna navodila

● Preprečite mehansko obremenitev naprave. Naprave ne stresajte, ne sme vam
pasti iz rok. Pritisk na displej lahko napravo poškoduje.
● Naprave ne izpostavljajte temperaturam > 60°C in jo zaščitite pred neposrednimi
sončnimi žarki ter napravami za ogrevanje.
● Napravo zaščitite pred vlago, vodoodporna sta le kamera in kabel kamere.

1. Tehnični podatki

Kamera-endoskop ROLLER’S CamView se uporablja za inspekcijo in analizo
poškodb v težko dostopnih prostorih, kot so votline, jaški, cevi ipd. in služi
dokumentaciji rezultatov inspekcije v obliki slik in videov. ROLLER’S CamView
je zaščiten proti občasnemu potopu v vodo (≤ 30 min, ≤ 0,1 bar).

1.1. Obseg dobave
Kontrolna enota			
Ročna naprava			
Kamera-kabel set Color 16-1		
Napajanje/litijev ionski polnilnik 		
Komplet pribora 16-1: zrcalo, kavelj in magnet za namestitev
Kabel USB			

175101
175102
175103
175120
175121
175123

slv

slv

Video kabel			
4 baterije 1,5 V, AA, LR6			
Kartica Micro SD			
Kovček			
1.2. Pribor
Kamera-kabel set Color 9-1		
Potisni kabel-podaljšek 900 mm		
Komplet pribora 9-1: zrcalo, kavelj in magnet za namestitev
1.3. Ročna kamera
Slikovni senzor
Število slikovnih pik
Opazovalni kot
Frekvenca prenosa
Min. osvetljava
Vrsta modulacije
Pasovna širina
Doseg radiovalov
Oskrba z el. tokom
Mere
		
Teža
Premer kamere
Vrsta zaščite kamere

16-mm kamera
CMOS
704 x 576 (PAL)
50°
2468 MHz
0 Lux
FM
18 MHz
do 10 m
4x AA baterije
186 x 145 x 41 mm
(brez kabla)
450 g
16 mm
IP 67

1.4. Kontrolna enota
Displej
Slikovne pike
Video sistem
Frekvence sprejema
Oskrba z el. tokom
		
Zunanji vir napajanja
Video raven
Velikost videov
Hitrost ponavljanja slik
Mere
Teža
Temperaturno območje
Stopnja vlage

175124
175125
175126
175127

Tipka OK:
potrditev izbire
nazaj v meniju, prekinitev, zapustitev menija
Tipka :
● Sestava glavnega menija:
Sistemske nastavitve

Sistemske nastavitve: izbira jezika, video sistem,
formatiranje pomnilnika, prednostne nastavitve (tovarniške nastavitve), verzija programske opreme monitorja

175104
175105
175122

9-mm kamera
CMOS
640 x 480
45°
2468 MHz
0 Lux
FM
18 MHz
do 10 m
4x AA baterije
186 x 145 x 41 mm

Izbira jezika:
nemščina, angleščina, preprosta kitajščina, francoščina,
španščina, portugalščina, italijanščina, japonščina,
nizozemščina in ruščina

Video sistem

450 g
9 mm
IP 67

3,5” barvni TFT-LCD
320 x 240
PAL/NTSC
2414, 2432, 2450, 2468 MHz
integrirana litijeva ionska akum.
baterija 3,7 V, 1,2 Ah
5 V/500 mA
0,9 – 1,3 Vpp na 75 Ohm
27 MB v minuti
do 30 slik na sekundo
100 x 70 x 25 mm
140 g
-10°C – +50°C/+14°F – +122°F
15 – 85 % RH

2. Zagon
Odstranite vijak na predalčku za baterije (17) ročne naprave (5), pokrov potisnite
v smeri puščice in ga snemite, odstranite držalo baterij, v držalo baterij vstavite
4 baterije 1,5 V, AA, LR6, držalo baterij ponovno potisnite v predalček za
baterije, vstavite pokrov in privijte vijak. Pri menjavanju baterij zmeraj zamenjajte
vse 4 naenkrat.
Kontrolno enoto (7) od zgoraj potisnite na ročno napravo (5), tako da se zaskoči.
Pri vstavljanju/menjavanju seta kamera-kabel (2) pazite na to, da zatič na vtiču
kamere (3) potisnete v zarezo v vtičnici kamere na ročni napravi (5). Privijte
narebričeno matico.
Kontrolna enota ima vgrajeno litijevo ionski akumulatorsko baterijo. Polnilni čas
akumulatorskih baterij obsega približno tri ure. Eno polnjenje zadostuje za
delovanje približno dve uri. Kontrolno enoto lahko uporabljate tudi s  priključenim
virom napajanja / polnilnikom.
Kontrolno enoto lahko upravljate daljinsko ali neposredno na ročni napravi.
Priloženi komplet pribora 16-1 je namenjen samo za barvno kamero 16-1. Za
barvno kamero 9-1 se lahko dobavi poseben komplet pribora. Na glavo kamere
se lahko po izbiri pripnejo orodja zrcalo, kavelj in magnet za namestitev. Pokrov
zmeraj pritrdite, drugače se orodje lahko izgubi.

Format se izbriše.
Ste prepričani?

NE
DA

PONASTAVITEV
STE PREPRIČANI?

NE
DA

2.2. Vstavljanje kartice Micro SD
Vstavite kartico Micro SD v režo za kartice (15). Pri potiskanju v režo se kartica
zaskoči. Za odstranitev kartice iz reže enkrat pritisnite na kartico in vzmetni
mehanizem jo bo potisnil ven.
V napravi je vstavljena kartica Micro SD
Kartica Micro SD je polna
 V napravi ni kartice Micro SD

2.3. Nastavitve kontrolne enote
Kontrolna enota ima meni, v katerem lahko izvedete različne nastavitve, npr.
jezik, hitrost slik, formatiranje pomnilnika.
● Držite tipko Meni (11) pritisnjeno za približno dve sekundi za prehod v
sistemske nastavitve.
● Pritisnite tipko OK in najprej nastavite želeni jezik.
● S tipkama
izberite želeno zastavico in izbiro potrdite s tipko OK.

Format:
S formatiranjem dokončno izbrišete vsebino kartice.
Za preprečevanje napačne izbire se na zaslonu pojavi
dodatno vprašanje.
Za formatiranje izberite DA, za prekinitev postopka
NE. Potrdite s tipko OK.
Prednostna nastavitev:
S to funkcijo lahko vse nastavitve monitorja prestavite
nazaj na tovarniške nastavitve.
Tudi v tem primeru se na zaslonu pojavi varnostno
vprašanje. Za ponastavitev izberite DA, za prekinitev
postopka NE. Potrdite s tipko OK.

Število okvirjev

Nastavitev rekorderja:
Fps (fotografij na sekundo), časovni žig vklop/izklop,
predhodna nastavitev za video ali fotografije.
Nastavitev hitrosti slik na sekundo odloča o kakovosti
video posnetkov. Čim več slik se posname v eni sekundi,
tem boljše in bolj tekoče je predvajanje videa. Vendar
pa se s povečano hitrostjo slik poveča tudi potreben
pomnilnik.
Časovni žig

NE

Tip posnetka

2.1. Vklop kamera-endoskopa
Vklopite ročno napravo (5) z vrtenjem kolesca za vklop/izklop (4). LED za prikaz
napajanja (6) sveti rdeče. Vklopite kontrolno enoto (7) s tipko za vklop/izklop
(8). Indikator obratovanja (18) sveti zeleno.

Navigacija v meniju:
Tipki
: izbira menijskega vnosa

Video sistem:
PAL in NTSC

Časovni žig:
V mnogih primerih je priporočljivo, da posnetek vsebuje
tudi datum čas. To je lahko v pomoč lastni dokumentaciji in naknadni obdelavi fotografij in video posnetkov.
Pri kasnejšem ogledu na računalniku se pri vklopljenem
časovnem žigu prikažeta datum in čas posnetka.
S tipkami
izberite časovni žig DA ali časovni žig
NE.
Tip posnetka:
Določite prednostno nastavitev monitorja: video ali
statične slike (fotografije).

Datum / Čas

Datum/čas:
Da se bo v časovnem žigu na video posnetku ali na
fotografiji prikazal točen čas in pravilen datum, morate
najprej nastaviti datum in čas. Format datuma je treba
vnesti v zaporedju leto/mesec/dan.
Mesto vnosa zapustite s tipko OK. Vrednost nastavite
. Meni zapustite s tipko .
s tipkama

Predvajanje:
Izberite ta menijski vnos, kadar na monitorju želite vklopiti predvajanje.

2.4. Priključitev na računalnik
Po priključitvi kontrolne enote na računalnik s pomočjo kabla USB se bo ta
pojavila kot odstranljivi podatkovni nosilec. Na računalniku se prikaže ustrezen
simbol. Namestitev strojne opreme lahko traja nekaj minut, odvisno od operacijskega sistema in hitrosti računalnika. Ko je naprava nameščena na računalniku, lahko video posnetke in slike povsem preprosto kopirate in brišete, tako
kot to poteka pri trdem disku.

slv

slv

3. Delovanje

● Na naslednji ravni dobite seznam vseh posnetkov;
” za CH4 pomeni, da gre tukaj za fotografijo.

3.1. Ročna naprava
Vklopite ročno napravo (5) z vrtenjem kolesca za vklop/izklop (4). LED za prikaz
napajanja (6) sveti rdeče.
Pozor: Kabla kamere ne prepogibajte. Upoštevajte najmanjši notranji polmer
kabla kamere, ki je 11 cm!
3.2. Kontrolna enota
Kontrolna enota se uporablja tudi kot video rekorder. Fotografije in video
posnetke lahko shranite na kartici Micro SD. Internega pomnilnika pa ne morete
uporabljati za snemanje.
Vklopite kontrolno enoto (7) s tipko za vklop/izklop (8). Indikator obratovanja
(18) sveti zeleno. S kolescem (4) nastavite ustrezno jakost svetilk LED v glavi
kamere. Nastavite kanal 4 (CH4) za prenos. Za izklop držite pritisnjeno tipko
za vklop/izklop, dokler se ne prikaže peščena ura.
Če kontrolno enoto (7) pritrdite na ročni napravi (5), poteka prenos signalov s
pomočjo kontaktnih nastavkov na kontrolni enoti in na ročni napravi. Kakor hitro
kontrolno enoto snamete z ročne naprave, prenos poteka s pomočjo radiotehnike. Doseg radiotehnike med kontrolno enoto in ročno napravo praviloma
znaša do 5 m. V posameznih primerih pa se lahko v odvisnosti od vplivov
okolice doseže tudi 10 m.
3.3. Fotografiranje
● S tipko izberite način za fotografiranje.
● Fotografijo posnamite s tipko OK.
Status baterij
Način snemanja
(fotografije)

Ime mape

1

3

Čas snemanja

Število map
Skupno število map
CH4 = 1. video
CH4” = fotografija
CH4 = 2. video

￼
Za predvajanje fotografij:
● S tipkama
izberite fotografijo in pritisnite tipko OK.
● Za zapustitev ponovno pritisnite tipko OK.
Za predvajanje video posnetkov:
● S tipkama
izberite video in pritisnite tipko OK.
● Za pavzo ponovno pritisnite tipko OK.
● Za hitro previjanje naprej držite pritisnjeno tipko .
● Za hitro previjanje nazaj držite pritisnjeno tipko .
● Za zapustitev držite pritisnjeno tipko .

Trenutni kanal

Prikaz statusa
kartice SD
Datum/čas

[6405]

￼
3.4. Snemanje videa
● S tipko izberite način za snemanje videa.
● Snemanje vklopite s tipko OK.
Status baterij
Način snemanja
(video)

Število preostalih
fotografij

3.6. Brisanje fotografij in video posnetkov
● Izberite fotografijo ali video, kot je opisano zgoraj.
● Za približno dve sekundi držite pritisnjeno tipko .

Izbrišem aktivno datoteko?

Trenutni kanal

NE
DA

Prikaz statusa
kartice SD
Datum/čas
￼

Preostali
čas snemanja

● Po vklopu snemanja se na zaslonu pojavi naslednji prikaz:
Indikator snemanja

● S tipkama
izberite DA in izbiro potrdite s tipko OK.
● Za prekinitev izberite NE in izbiro potrdite s tipko OK.
Brisanje map
● Izberite mapo, kot je opisano zgoraj.
● Za približno dve sekundi držite pritisnjeno tipko , da mapo izbrišete.
● Če mapa ni prazna, se bo pojavilo sporočilo FOLDER NOT EMPTY (mapa
ni prazna).

Čas snemanja
Časovni žig

￼

● Za zaustavitev snemanja ponovno pritisnite tipko OK. Video posnetki se
samodejno shranijo v svojo datoteko vsake 30 minut.
3.5. Predvajanje fotografij in video posnetkov
● Pritisnite tipko .
Način predvajanja

Število map
Skupno število
map

Mapa 1 od 7
Mapa 2 od 7
.
.
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● Na prvi ravni boste videli mape, ki jih naprava ustvarja samodejno. Datum
izdelave posameznih posnetkov je istočasno tudi ime pripadajoče mape.
● S tipkama
izberite mapo in izbiro potrdite s tipko OK.

● Izbrišite datoteke v mapi. Izbrišete lahko le prazne mape.

4. Vzdrževanje
Napravo zmeraj hranite na čistem, suhem mestu. Za čiščenje zunanjih površin
uporabljajte suho, mehko krpo.

5. Motnje
● Naprava deluje na frekvenci 2468 MHz. To frekvenco lahko uporabljajo tudi
druge naprave za prenos radiovalov. Zato lahko v posameznih primerih pride
do motenj.
● Za preprečevanje motenj poleg kamera-endoskopa ne polagajte elektronskih
naprav, ki ustvarjajo elektromagnetna polja, na primer računalnikov, tiskalnikov
itd.
● Če se kontrolna enota nahaja v obratovalnem stanju, ki odstopa od tukaj
opisanega načina delovanja, je morebiti treba izvesti ponastavitev naprave.
V ta namen upognite in odprite pisarniško sponko za 90° in potem s koncem
sponke previdno pritisnite tipko za ponastavitev (20), ki je vgrajena v vdolbini
na hrbtni strani monitorja.
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6. Garancija proizjalca
Garancijska doba je 12 mesecev po izročitvi novega proizvoda prvemu uporabniku, največ pa 24 mesecev po dobavi trgovini. Čas izročitve je razviden iz
prodajnih dokumentov, ki morajo vsebovati podatke kot so datum prodaje in
oznake proizvodov. Vse, v garancijskem roku ugotovljene okvare (napake
materiala ali izdelave) se odpravijo brezplačno. Garancijska doba se z odpravljanjem napak niti ne podaljša niti ne obnovi. Škoda, ki bi nastala zaradi običajne
iztrošcnosti, nestrokovnega ravnanja ali uporabe, nepazljivosti, oziroma neupoštevanja navodil za uporabo, uporabe neprimernih pogonskih sredstev, prekomernih obremenitev, nesmiselne uporabe, lastnih ali tujih posegov in drugih
razlogov, ki jih ROLLER ne priznava, se v roku trajanja garancije ne prizna.
Garancijske storitve lahko opravljajo samo pogodbeni oz. ROLLER-ovi pooblaščeni servisi. Reklamacije se priznajo, če se aparat dostavi avtoriziranemu
servisu brez predhodnih posegov in v nerazstavljenem stanju. Zamenjani
proizvodi in njihovi deli ostanejo v lasti ROLLER-a.
Stroški prevoza bremenijo uporabnika.
Zakonite pravice uporabnikov, zlasti njihove zahteve do trgovin ostanejo nedotaknjene.

7. Izjava o skladnosti EU
ROLLER izjavlja, da so v teh navodilih za uporabo opisani stroji v skladu z
določbami smernic 98/37/EG, 89/336/EWG in 73/23/EWG. Odgovarjajoče so
bile uporabljane sledeče smernice: DIN EN ISO 12100-1, DIN EN 12348, DIN
EN 50144-1, DIN EN 55014-1, DIN EN 55014-2, DIN EN 60204-1, DIN EN
60335-1, DIN EN 60335-2-45, DIN EN 60745-1, DIN EN 60745-2-9, DIN EN
60745-2-11, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 61029-1, DIN EN
61029-2-9.
Waiblingen, 01. 03. 2010
Albert ROLLER GmbH & Co KG
D-71332 Waiblingen

Rainer Hech

8. Seznam delov
Seznam delov poglej na www.albert-roller.de pod Downloads.

