
   

TV-INSPEKTION  

KAMERA SYSTEM 
For 

1102031 eller 1102051 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL 
Læs nøje denne instruktion, før brug. 

Venligst oplad batterier, før brug. 

 

BEMÆRK! Har du købt et 1102051 TV-inspektions kamera Ø40mm, 

leveres der andre slæder med end der er beskrevet og vist heri. 
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Advarsel 
 

 

                                                           Advarsel 

                       For at undgå elektrisk stød, skal du montere varen indendørs 

 

 

 

                                                           Advarsel 

 

   Brug kun 110~240V AC-output DC 12.6V, 1000mA til opladning. Denne 

maskine kan kun bruge den originale oplader og lithiumbatteriet. Husk at 

opladningstiden er 5 timer. Oplad batteriet inden brug! 

 

                                                           Advarsel 

                Varen indeholder batteri, bortskaffes i overensstemmelse med lokale lovkrav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager systemet i brug. Undgå at bruge 

enheden i ekstreme luftfugtigheder og temperaturer, da det kan beskadige enheden. 

Lad være med at tabe eller trykke på systemet, da det kan beskadige enheden. 

Garantien bortfalder, hvis der opstår fysisk skade, eller hvis systemet adskilles af brugeren. 

Tag ikke SD-kortet ud under optagelse eller afspilning, da dette kan beskadige systemet og  

eller SD-kortet. 

Husk altid at sikkerhedskopiere dataene på dit SD-kort 
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Sikkerhed og noter  

For din sikkerhed  

1. Forsøg ikke at anvende udstyr/tilbehør, der ikke er beregnet til dette inspektionssystem. 

2. Brug kun inspektionssystemet på jævne overflader. Tildæk systemet ved regn og sørg for at der 

er god ventilation omkring systemet. Den maksimale temperatur må ikke overstige 50 ºC. 

3. Fare for eksplosion kan opstå, hvis en forkert batteritype isættes eller anvendes. Bortskaf brugte 

batterier i henhold til gældende regler.  

4. Hold inspektionssystemet og dets tilbehør utilgængeligt for babyer, småbørn og børn. Små dele 

som hukommelseskort m.m. kan nemt demonteres og sluges.  

5. Brug kun originalt tilbehør for at undgå mulige sundhedsrisici, og følg derfor alle relaterede 

lovbestemmelser. 

6. Når du bruger LED-lamperne, må disse ikke rettes direkte ind i øjnene på mennesker eller dyr 

(især på babyer, småbørn og børn) for at undgå skade. 

7. I meget sjældne tilfælde kan Li-ion batterier som er leveret med dette inspektionssystem, 

eksplodere, hvis strømledende materiale som smykker, nøgler eller kæder kommer i berøring med 

inspektionssystemet. Vær opmærksom på at håndtere batterier korrekt, især hvis du lægger dem i 

lommen, taske eller anden beholder med andre metalgenstande. I et sådant tilfælde kan dette 

medføre skader/forbrændinger. Smid venligst batterier m.m. væk iht. gældende regler og krav, da 

de eventuelt kan eksplodere. 

 

Garanti  

1. Garantien er ugyldig, hvis der opstår skade eller systemfejl på grund af udefra kommende 

faktorer som kollision, brand, oversvømmelse, snavs, vand, spildevand, jordskælv og andre force 

majeure begivenheder samt ukorrekt brug af elektricitet eller brug af ikke originalt tilbehør.  

2. Det er brugerens eget ansvar, hvis der opstår problemer (som tab af data og systemfejl) på 

grund af ikke-fabriksinstalleret software, dele og / eller ikke-originalt tilbehør.  

 

Vedligeholdelse af dit inspektionssystem 

1.   Opbevares forsvarligt for at beskytte mod vand, støv og kollision.  

2.   Den eneste måde at udskifte batteriet og hukommelseskort på er at åbne batteri- / 

hukommelsesdækslet. Vær forsigtig, når du åbner dækslet for at undgå beskadigelse af 

inspektionssystemet.  

3.   Bortskaf uønskede batterier og inspektionssystemet iht. gældende regler og krav.  

4.   Vand kan forårsage brand eller elektrisk stød. Opbevar derfor dit batteri på et tørt sted. 

5.   Hvis din monitor bliver våd, skal den aftørres med en tør klud så hurtigt som muligt.  
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6.   Undgå at tabe, banke eller ryste inspektionssystemet. Uhensigtsmæssig adfærd ved brug af 

kamerasystemet kan beskadige det interne elektroniske printkort eller deformere objektivets form.  

7.   Brug ikke hårde kemikalier eller stærke rengøringsmidler til at rengøre inspektionssystemet.  

8.   For at undgå uklare billeder skal du sørge for at rengøre inspektionslinsen, før du tager billeder 

eller optager videoer. Brug en blød klud til at rengøre linsen.  

9.   For at undgå tab af video og fotos på hukommelseskortet, skal du hurtigst muligt lave en 

sikkerhedskopi til en computer eller en optisk disk. Hukommelseskort bør ikke betragtes som en 

langsigtet lagerenhed.  

10.  Før første anvendelse af hukommelseskortet  anbefales det at bruge inspektionssystemet til 

først at formatere kortet.  

11.  Husk at skubbe skrivebeskyttelsesfanen (hvis tilgængelig) til oplåsningspositionen. Ellers er alle 

data (hvis nogen) på hukommelseskortet beskyttet, og kortet kan ikke redigeres eller formateres 

Driftsmiljø  

1. Kameraet kan anvendes mellem -10ºC ~ 50ºC (14ºF ~ 122ºF). Det er normalt, at driftstiden 

forkortes, når temperaturen er lav.  

2. Kapaciteten af dit inspektionssystems batteri vil blive reduceret hver gang det oplades / tømmes.  

3. Opbevaring ved for høje eller for lave temperaturer vil også medføre et gradvist tab af kapacitet. 

Som følge heraf kan driftstiden for dit inspektionssystem reduceres betydeligt.  

4. Det er normalt, at kamerasystemet bliver varmt under drift, fordi inspektionssystemets kabinet 

kan lede varme. 

1 Liste over dele 

1.1 Løse dele 

Vare Billede Beskrivelse Valgfri 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ ø17mmX142mm kamerahoved 

⚫ ø24mm slæde  

       

 

 

⚫ ø23mmX144mm kamerahoved  

⚫ ø40mm slæde & ø80mm slæde 
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Kamera og 

slæder 

 

⚫ ø23mmX144mm kamerahoved  

⚫ 512Hz med transmitter  

⚫ ø40mm slæde & ø80mm slæde 

 

 

⚫ ø23mmX244mm kamerahoved  

⚫ 512Hz med transmitter  

⚫ (self-level) 

⚫ ø40mm slæde & ø80mm slæde 

 

 

⚫ ø23mmX156mm kamerahoved  

⚫ (self-level) 

⚫ ø40mm slæde & ø90mm slæde 

      

 

 

⚫ ø28mmX260mm kamerahoved  

⚫ ø40mm slæde & ø90mm slæde 

⚫ 512Hz med transmitter  

⚫ (self-level) 

 

 

⚫ Ø40mmX76mm kamerahoved  

⚫ Ø100mm, Ø150mm, Ø200mm slæde 

 

 

 

⚫ ø40mmX200mm  
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Vare Billede Beskrivelse Standard 

Styreboks 

 

⚫ Stryreboks og video optager 

⚫ Hukommelse: 8G SD kort og SD kort 

(maximum 256G) 

√ 

Rørål 

 

⚫ Str.: 460(L)X270(W)X560(H) 

⚫ Meteriale: glasfiber rørål 

⚫ Materiael: rustfri stål 

⚫ Diameter: ø7.0mm 

⚫ Metertæller: Elektronisk og manuel tæller 

√ 

batteri 

 

⚫ Batteri (18650) 12.6V 4400MAH lithium jern 

batteri 

⚫ Power: 14W 

√ 

Oplader 

 

⚫ Input: AC100-240V~50/60Hz 

⚫ Output: DC 12V/1000MA 

⚫ DC plug diameter: 2.1mm 

 

√ 

SD kort og 

kortlæser 
 

 √ 

Skruetrækker   √ 

Vandtæt ring 
  √ 

Manual 
  √ 
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1.2 Kontrol Box 

 

 

 

1 7” skærm 12 Optag/optag slut 

2 Retur 13 USB tastetur 

3 indholdsfortegnelse 14 USB stik 

4 Tænd/sluk 15 Elektronisk / manuel 
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5 SD kortspor 16 Mikrofon 

6 
Bekræft-knap / Fotoknap / Langt tryk 

for at komme ind i fotokataloget 
17 Reset 

7 venstre 18 Optagelsesmappe 

8 Ned/ZOOM- 19 Op/ZOOM+ 

9 Dæmpning 20 Hovedtelefonstik 

10 Lysstyrke bliver lysere 21 Opladningsstik 

11 Til højre 22 Video output 

                                 

2 Quick Start Guide 

2.1 Oplad batteri 

1. Tilslut oplader, indikator på oplader lyser grønt. 

2. Tilslut opladerstikket til monitoren. 

3. Indikatoren på opladeren skifter til rød. Når Li-ion-batteriet er fuld opladet, skifter indikatoren til 

grønt lys. 

 

 

2.2 Opstart 

1. Skru monitor i holderen på rørålsstativet. 

2. Tilslut stikket fra batteriet til monitoren 

3. Tilslut den ene ende af forbindelsesledningen il Monitoren 
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4. Tilslut kamera til rørålet 

5. Hold power knappen inde I tre sekunder. 

6. Juster lysstyrken på LED lyset. 

 

2.3 Kontroller tætningsring og montering af slæde 

2.3.0  Kontroller tætningsring i bunden af kamerahovedet 

 

2.3.1  Montering af 40mm slæde på 23mm kamerahoved 

1. Sæt slæden på kamerahovedet 

2. Fastspænd slæden med en skruetrækker. 

3. Montering afsluttet 
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2.3.2  Montering af 80mm slæde på 23mm kamerahoved 

1. Sæt slæde på kamerahovedet 

2. Fastspænd slæden med en skruetrækker. 

3. Montering afsluttet 

 

 

2.3.3  Montering af 40mm slæde på 28mm kamerahoved 

1. Sæt slæde på kamerahovedet 

2. Fastspænd slæden med en skruetrækker. 

3. Montering afsluttet 
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2.3.4  Montering af 90mm slæde på 28mm kamerahoved 

1. Sæt slæde på kamerahovedet 

2. Fastspænd slæden med en skruetrækker. 

3. Montering afsluttet 

 

 

 

 

 

 

 

3 Optagelse og Menu 

3.1Isæt SD kort 

Indsæt SD-kortet i stikket, og tryk det derefter let på plads. Når SD-kortet skal trækkes ud igen, 

skal du trykke let på det og trække SD-kortet ud.

 

 

Advarsel: Vær opmærksom på SD-kortets retning. Sættes det forkert i, kan det beskadige SD-

kortet. 
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3.2 Optag video 

1. Isæt SD kortet. 

2. Tryk på " " knappen for at optage en video, og den grønne indikator blinker. 

 

3. Ønsker du at tage et billede imens du optager, skal du trykke på " " knappen for at tage et 

billede 

4.Tryk på " " knappen for ZOOM ind 
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5. Tryk på " " knappen for ZOOM ud igen. 

6. Tryk på " " knappen igen for at afslutte optagelsen. 

 

 

3.3 Tag billeder 

 Tryk på “ ” knappen for at tage et billede. 
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3.4 Se gemte videoer 

1. Tryk på " " knappen for at komme ind i video kataloget. 

2. Tryk på " " knappen for at vælge ønskede video. 

 

 

3. Tryk på " " knappen for at pause videoafspilningen. 

 

4. Tryk på venstre og højre knap for at spole hurtigt frem og tilbage i videoafspilningen. 
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5. Gå tilbage til videokataloget 

6. Tryk på " " knappen for at slette videoen. 

 

 

 

3.5 Se gemte billeder 

1. Hold " " knappen nede i 3 sekunder for at komme ind i billede kataloget. 

2. Tryk på " " knappen for at se billedet. 
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3. Tryk på " " knappen for at se forrige billeder. 

4. Tryk på " " knappen for næste billede. 

 

 

5. Tilbage til billede kataloget. 

6. Tryk på " " knappen for at slette et billede. 
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3.6 Menu 

Tryk på " " knappen for at gå ind i menu. 

 

 

 

 

SETTINGS 
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4. Indstillinger af Video 

4.1. Loop recording - Indstil, hvor lang tid der maksimalt må optages video 

 

⚫ 5 minutter 

⚫ 15 minutter 

⚫ 30 minutter 

 

 

4.2. Record Audio (optagelse) 

⚫ Off 

⚫ ON 

 

 

4.3.3. CVBS output 

⚫ NTSC 

⚫ PAL 

⚫  
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4.4. Mikrofon volume 

Tryk først på OK-knappen, tryk derefter på venstre- og højre-knapperne for at justere lydstyrken. 

 

 

4.4 Vandmærke 

⚫ On 

⚫ Off 

 

 

5.System indstillinger 

5.1. Picture (billedekvalitet) 

⚫ Brightness (lysstyrke) 

⚫ Contrast (contrast) 

⚫ Color (farve) 

⚫ Reset     
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5.2. Volume 

  

 

 

5.3. Language settings (sprog) 

⚫ Chinese 

⚫ English 

⚫ Spanish 

⚫ French 

⚫ Italian 
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5.4. Time setting (tids indstillinger) 

Dato og tid 

Tast for at indstille dato og tid, venstre og højre taster for at justere tid og dato 

 

 

5.5 Default setting (standard indstilling) 

⚫ No: Cancel (Nej: slet) 

⚫ Yes: Confirm (Ja: bekræft) 

 

 

 

5.6. Default setting (standardindstilling) 

⚫ No: The system does not format the SD card 

Nej: Systemet formaterer ikke SD-kortet 

⚫ Yes: The system can format the SD card (Note: Please back up the data in the SD card 

before operation) 

Ja: Systemet kan formatere SD-kortet (Bemærk: Sikkerhedskopier dataene på SD-kortet inden 

brug) 
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5.7. Firmware upgrade (Firmwareopgradering) 

⚫ No: Unupgradable system (Nej: Opgrader ikke systemet) 

⚫ Yes: You can upgrade the system (Ja: du kan opgradere systemet) 

5.8. Version  

⚫ WPS 1.0 20191229 

6. Metertæller 

1. Tryk på “ ” knappen for at skifte fra ”meter” til ”feet” enhed 

 

 

2. Tryk på “ ” knappen for at resette/nulstille kabellængden 
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3. Hold “ ” knappen inde i 3 sekunder, og metertælleren er væk. Hold knappen inde I 3 

sekunder mere, og metertælleren vises igen. 

 

7. Tastatur（tilkøbt） 

 

 

Skrifttypen og tekststørrelsen er faste og kan ikke ændres. 

Den grundlæggende funktion af tekstoverlejringsenheden er ligetil. En blinkende 

understregningsmarkør angiver den aktuelle skærmposition. Denne markør kan flyttes på skærmen 

ved hjælp af tastaturets markørtaster. Markøren kan komme rundt på skærmen; venstre og højre, 
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op og ned. Hvis der ikke trykkes på en tast, forsvinder markøren efter cirka ti sekunder. Video-tekst-

overlay-enheden bruger standard amerikansk tastatur. 

De alfanumeriske tegn i QWERTY-sektionen på tastaturet og tasterne på det numeriske tastatur 

kan indtastes direkte på skærmen, som normalt forventes. Hver alfabetisk tegnnøgle er normalt 

med små bogstaver. Store bogstaver kan indtastes ved at holde shift-tasten nede eller trykke på 

CAPS LOCK-tasten. Tastaturets LED-indikatorer lyser af enheden. Tryk på tasten igen for at 

afslutte CAPS LOCK-tilstand. 

For at fjerne et tegn fra skærmen skal du bruge backspace-tasten og slette-tasten. Dette erstatter 

tegnet straks til venstre for den aktuelle markørposition med et tomt mellemrum og flytter markøren 

til den position. Slet-tasten har ingen funktion. Hjem- og slut-tasterne flytter markørpositionen til 

venstre og højre for den aktuelle linje på skærmen. Returtasten flytter markøren til begyndelsen af 

den næste linje. 

Video-overlay-enheden fungerer i to tilstande. I den første tilstand overlejres teksten over 

videoindgangssignalet. Når videosignalet fjernes, skifter enheden automatisk til at generere sit eget 

interne mørkegrå baggrundsvideosignal og skifter tilbage til den eksterne video, når denne tilsluttes 

igen. I den anden tilstand genererer enheden sit eget videosignal internt, men ignorerer det 

eksterne videosignal. Alle tastaturkommandoer fungerer på samme måde i begge tilstande. For at 

skifte mellem tilstande skal du bruge F3-tasten som vist i kommandotabellen nedenfor. Hver side 

kan have denne tilstand indstillet uafhængigt. 

 

Esc Slet fra markørens aktuelle indstilling 

tilbage til første linje og den første position 

F1 Flytter markøren, fra en hvilken som helst position, tilbage til den første linje 

og den første position 

F2 Vælg tekst over intern video 

F3 Vælg tekst via eksternt videosignal 

F4 Skift skærmbilledet - op 

F5 Skift skærmbilledet - ned 

F6 Skift skærmbilledet – venstre 

F7 Skift skærmbilledet - højre 

F8 Nulstil display X-Y position (standard) 

F9 Ryd skærmen 
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Video-tekstenheden deler sin skærm mellem fire sider på skærmen. Tekst skrevet til hver af disse 

sider gemmes i enhedens hukommelse, indtil den over skrives. Disse er ikke standard på 

skærmvisning, hvilken side der aktuelt er valgt. For at flytte mellem skærmsiderne skal du bruge 

knapperne side op og side ned eller Side op bevæger sig mod side1. Side ned bevæger sig mod 

side 4. For at rydde tekstsiden på skærmen skal du trykke på F9. 

8. Fejlmeldinger                                     

Almindelige fejl og vedligeholdelse 

Hvis der opstår fejl henvises til fejlfindingsvejledningen. 

Video uden lyd 

⚫ Har ikke tilsluttet mikrofonen, eller der er fejl i mikrofonen 
⚫ Har ikke tilsluttet øretelefon, eller der er fejl i øretelefonen 
⚫ Kontrolboks DVR defekt 
 

Kan indlæse, men intet billede 

⚫ Forbindelsesledninger er ikke forbundet korrekt 
⚫ Kamera er ikke forbundet korrekt, fejl på kamera 
⚫ Når du trykker på F2, har billedet allerede skiftet til ingen billedtype-tilstand, tryk F3 tilbage til 

tilstand 
⚫ PCB kontrolboksens panel defekt 
 

Fejl på tidsangivelsen 

⚫ DVR kontrolboksens panel defekt 
 

Ingen billede 

⚫ DVR kontrolboksen er defekt 

⚫ Er kamerahoved fastspændt ordenligt 
⚫ Kontroller at alle ledninger er korrekt monteret 
⚫ Der er fejl i monitor 
⚫ Der er fejl i kontrolboksen DVR 
 

Batteriet kan ikke oplades 

⚫ Opladeren er ikke indsat korrekt, eller der er fejl i strømforsyningen 
⚫ Brug venligst ikke u-original oplader 
⚫ Der er fejl i opladeren 
⚫ Li-ion batteriet er skadet 
 

Batteriet ‘dør’ for hurtigt 

⚫ Husk med jævne mellemrum at bruge alt batterikapaciteten inden det oplades igen. 
⚫ Batteriet levetid er ved at være slut 
 

SD-kortet dur ikke 

⚫ SD-kortet er ikke isat korrekt 
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⚫ Skrivbeskyttelseskontakten på SD-kort er låst 
⚫ SD-kort er fyldt. Erstat SD-kort med et nyt eller overfør filerne for at frigøre plads 
⚫ Skader på DVR SD-porten 
 

Tændt men ingen strøm 

⚫ Batteriet er ikke korrekt forbundet 
⚫ Sikringen har ikke installeret eller sikringen er defekt 
⚫ Der er fejl i kontrolboksen DVR 
 

Displayet er normalt, men kameraets LED lys tænder ikke 

⚫ Kameraet blev ikke moneret korrekt 
⚫ Der er fejl i kamerahovedet 
⚫ Rørålen er defekt eventuelt knækket 
⚫ Der er fejl i kontrolboksens printkort 
  

Ingen billede på skærmen 

⚫ Har ikke tændt monitoren 
⚫ Monitor ikke korrekt monteret 
⚫ Der er fejl i monitor 
⚫ Der er fejl I kontrolboksen 
 

 


