1.8. Inspelning startas genom trycka på REC på fjärrkontrollen.
Inspelning indikeras med ett roterade segment i cirkeln
nertill till höger på bildskärmen. Om detta ej syns kan det
bero på att OSD är avstängt. I så fall tryck på OSD.
1.9. Inspelning stoppas genom att trycka på STOP/RETURN på
fjärrkontrollen.

2. Uppspelning

Inspektion/Inspelning
1.

12V IN

Start av kamera och skärmen
1.1. Sätt på kamera och bildskärm med strömbrytaren på batteriet.
Nu visas kamerans bild på skärmen. Det dröjer ca 5 sek innan bilden visas.
Detta är inställningen för inspektion utan inspelning.
Om bildskärmen ej startar se nedan ”Om bildskärmen ej startar…”
1.2. Kamerhuvudet har 5 st. kameror. Vilken kamera som skall
användas väljs med kameraväljaren.
1.3. För att ta bort texterna på skärmen kan man antingen välja läge ”AV1”
eller i ” CCD/DVR” läge trycka på OSD på fjärrkontrollen. För att
växla mellan ”AV1” och ” CCD/DVR”, tryck på MODE-knappen på
bildskärmen.
Stäng av strömbrytaren på batteriet efter användning. Annars
laddas batteriet ur.
1.4. Start av inspelning
Se till att bildskärmen av avstängd
1.5. Sätt på i ett SD-kort i uttaget på skärmens ovansida
(medföljer ej). Ej nödvändigt med SD HC.
1.6. Sätt på batteriets strömbrytare.
1.7. För att kunna spela in måste skärmen vara i
läge ”CCD/DVR”. Växla mellan ”AV1” och ”
CCD/DVR” genom att trycka på MODE-knappen.

2.1. Sätt på strömbrytaren på batteriet
2.2. Bildskärmen måste vara ansluten till skärmkontakten för att
få ström.
2.3. För att undvika att visa kamerans bild kan kamerakabeln tas ur kontakten.
2.4. Tryck ENTER på fjärrkontrollen.
2.5. Välj SEARCH AND PLAY med piltangenterna.
2.6. Tryck ENTER på fjärrkontrollen.
2.7. Välj mellan olika dagars inspelning med piltangenterna upp och ner.
2.8. Välj aktuell inspelning med piltangenterna åt sidorna.
2.9. Starta inspelning med ENTER. Hastigheten/Back-Fram väljs med
piltangenterna åt sidorna
2.10. Stoppa inspelning med STOP/RETURN

3. Radering av inspelad film
3.1. Stäng av bildskärmen och anslut SD-kortet till en dator.
3.2. Gör önskvärda raderingar

4. Laddning av batteriet.
4.1. Tag loss batterikabeln från batteriet
4.2. Anslut laddaren ”För BP 1800/3000/3000-2” till batteriet och anslut laddaren
till vägguttag.
4.3. Sätt batteriets strömbrytare i läge 1 (batterilampan tänd) (annars laddas
batteriet).
4.4. Batteriet laddas när laddarens lampa lyser rött. Laddningen kontrolleras
automatiskt.
4.5. Laddningen är klar när laddarens lampa lyser grönt.
4.6. OBS! Ladda ej batteriet mer än 12 timmar. Risk för skada på batteriet.
4.7. Stäng av batteriet med strömbrytaren efter laddning och anslut kontakten från
inspektionskameran
OBS! Laddaren ”För BP 1800/3000/3000-2” får ENDAST användas till laddning av
batteri ”BattPack 3000-2”. Får ej användas som batterieliminator.
Om 230V växelriktare/Inverter används föra att ladda batterierna i bil får endast
aggretat som ger ren sinusvåg användas. Modifierad sinusvåg förstör batterierna.

Drift med 230/12V utan batteri (Extern strömförsörjning beställs separat)
1.

Anslut den externa 12V DC försörjningen i stället för BattPack 3000. Kamera
och bildskärm är i drift så länge extern strömförsörjning är inkopplad. Den 12V
DC källa som används skall vara stabiliserad och glättad för att inte ge
störningar i bilden.

Rengöring
1.
2.

Kameran kan rengöras med vatten och milt diskmedel och torkas torr med
luddfri trasa.
För rengöring av skärm använd ren mjuk trasa.

Skötsel och handhavande av 7-SD bildskärm
Skärmen skall skyddas mot fukt och damm.
Undvik att använda kameran i temperaturer över 80 grader.
Inställning av ljusstyrka, kontrast etc
1. Tryck på skärmens knapp MENU
2. Välj Screen med DOWN-knappen och tryck på MENY.
3. Välj önskad egenskap med DOWN/UP och tryck på MENY
4. Ställ in önskat värde med DOWN/UP. Återgå med MENY
5. Lämna inställningar genom att välja EXIT och trycka MENY (ev. flera gånger)
Batteri till fjärrkontroll: Lithium Cell: CR2025
SD-kort: Vi rekommenderar SanDisk 2GB

INSPEKTIONSKAMERA
RobiCam 360
Väska med bildskärm 7-SD och
BattPack 3000-2

Snabbguide

Uppspelning av filmer på dator
1.
2.
3.

Stäng av bildskärmen och anslut SD-kortet till en dator.
För att spela upp filmer i dator rekommenderas programmet ”VLC media player”
som kan laddas ner kostnadsfritt från www.videolan.org.
Om Windows Media Player skall användas kan det vara nödvändigt att
installera en Codec ”XP CODEC PACK”, som kan laddas ner från
www.xpcodecpack.com.

Om bildskärmen ej startar när strömbrytaren slås till
1.
2.

3.

Anslut bildskärmen till kontakten i västen och sätt på strömbrytaren.
Tryck på bildskärmens POWER-knapp och vänta några sekunder tills bilden
kommer.
Om bilden kommer nu har autostartfunktionen stängts av. Gör då som
nedan:
Tryck på bildskärmens MENU-knapp, gå ner till Other, tryck på MENUknappen, gå ner till IgnitionKey, tryck på MENU-knappen och välj On med UPeller DOWN-knappen, konfirmera med MENU-knappen. Gå till Exit och tryck
på MENU-knappen upprepade gånger tills menyerna försvinner.
Bildskärmen kommer nu starta själv när strömbrytaren sätts på.
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