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Brugsanvisning
Inspektionskamera
Varenr.: 90 41 247



Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi,
at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. 
Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget.
efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af 
manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan 
dækkes af garantien.

Skulle der opstå spørgsmål til produktet, er du velkommen til 
at kontakte Teknisk afdeling på 7696 2326. De sidder klar til at 
hjælpe dig med dine spørgsmål.

Med venlig hilsen, 

P. Lindberg Maskinforretning A/S
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Sikkerhedsanvisninger

Beskrivelse og oversigtstegning

•	 Undgå at monitor og holder bliver fugtig da det kun er flexkabelet der er 
vandtæt.

•	 Apparatet er ikke stødsikkert så undgå slag og stød.
•	 Brug aldrig andre ladere end den medfølgende til at oplade monitoren.
•	 Monitoren skal altid være slukket inden SD kortet indsættes eller tages ud.
•	 Aktuelle transmissionsområde kan variere afhængig af vejr, lokation, for-

styrrelser eller bygningskonstruktioner.

•	 Inspektionskamera til visuel inspektion i svært tilgængelige områder.
•	 Leveres med 3,5” LCD farveskærm samt 1 m fleksibelt kabel med kamera 

og LED lys.

Krog

Magnet

Spejl

Videokabel USB kabel
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Monter 4 stk. AA batterier i 
holderen.

Monitoren kan bruges trådløst 
eller monteret på holderen.

Spejl, krog eller magnet monte-
res hvis nødvendigt.
Tilbehøret låses fast med den 
grønne låsering.

Monitoren tændes på tænd / 
sluk kontakten. Holderen tæn-
des på tænd / sluk drejeknap-
pen og lysstyrken justeres på 
samme drejeknap. Monitoren 
tændes på tænd / sluk kontak-
ten. Holderen tændes på tænd / 
sluk drejeknappen og lysstyrken 
justeres på samme drejeknap.

Monter flexkabel på holderen.

Monitoren oplades.

Anvendelse
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Inspektionskameraet er klar til brug og kan bruges mange forskellige steder...

Se inden i en motor

Led efter tabte 
skruer i mørke 
afkroge

Lede efter ringe eller andre tabte smykker i 
afløb. Fiskes evt. op med krog monteret på 
kamerahovedet.

Vandtæt kamera IP67 
klasse

Inspicer hulmur og lignende.

Tjek loftrum Tjek blinde vinkler på 
svært fremkommelige 
steder.
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Det er muligt at lagre billeder og filmopta-
gelser på et SD kort (medfølger ikke).

Monitoren skal altid være slukket inden SD 
kortet indsættes eller tages ud.

Software

For at indstille klokkeslet  tastes ”M” 
for menu. Vælg ”Date/time” indstil og 
bekræft med ”OK”. 
Feltet der kan ændres bliver til gul 
skrift. Der ændres med ”video” og 
”photo” tasterne. Tast videre til næste 
med piletasterne.
Til sidst bekræftes med ”OK”

Når monitoren og holderen tændes, er 
inspektionskameraet klar til brug.

For at zoome ind trykkes på (cancel) 
tasten op til 4 gange.

For at vende eller spejlvende billede 
tastes på
Pil op eller pil ned.

For at tage et billede trykkes på (photo).

For at optage en film trykkes på (video).
Rød prik på skærm indikerer at der opta-
ges.
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For at se billeder og film tastes 
”M” for menu, pil ned til ”Folder” 
og der vælges billede eller film 
med ”OK”.

Hvis billede eller film ønskes slet-
tet tastes ”Cancel” dernæst væl-
ges ”YES” til ”delete” med ”OK” 
tasten.

Hvis billedet på skærmen fast-
fryser kan det være nødvendigt 
at aktivere reset knappen på 
bagsiden af monitoren for at 
genstarte.

Monitoren kan tilsluttes et TV 
eller anden større skærm.
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•	 Apparatet	aftørres	med	en	fugtig	klud.
•	 Ved	længere	tids	opbevaring	uden	brug,	tages	batterierne	ud.
•	 Ved	batteriskift	skiftes	alle	fire	batterier	samtidigt.

Kamera

Billedsensor    CMOS
Transmissionsfrekvens   2468 MHz
Minimum oplysning   0 Lux
Modulationstype   FM
Båndbedde    18 MHz
Effektiv rækkevidde   10 meter
Strømforsyning    4 x AA batterier
Vandtæthed (kun for kamerahoved) IP67
Kamerahoved. diameter  9 mm
Mål (H x B x D)    190 x 42 x 150 mm (uden flexkabel)
Vægt     550 gram

Skærm

LCD skærmtype   3,5” TFT LCD
Effektive pixels    320 x 240
Videosystem    PAL / NTSC
Transmissionsfrekvens   2.468 MHz
Ekstern strømforsyning   6V DC
Strømforbrug (max)   490 mA
Video udgangsniveau   0,9 – 1,3 V @ 75 ohm
Billede / video pixels   640 x 480
Størrelse (B x H x D)   110 x 75 x 35 mm
Vægt     160 gram
Driftstemperatur   -10o C - +50o C
Driftsfugtighed    15 - 85 % RH

Rengøring og vedligehold

Tekniske data


