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Skyddsrör  
I det fall skyddsröret ska monteras tillbaka. Se nedan. 
 
Montera Skyddsröret så här: 
 

1. Lägg på tvålvatten på insidan av skyddsröret och utanpå 
kameran. Använd gärna fast tvål med vatten.  

 
2. Ställ Skyddsröret med den stora änden mot ett plant stadigt 

underlag. 
 

3. Tryck ned kameran i Skyddsröret, men låt kamerans framkant 
stanna 5 mm innanför Skyddsröret kant. Lägg gärna en masonit 
eller liknande som distans 
 

 
 

Byte av Skyddsglas till 
Inspektionskamera 

RobiCam 37 
 
 

 
 
 

Byte av skyddsglas till inspektionskamera. 
 
Reparationsatsen innehåller: 

• 1st Skyddsglas 

• 1st O-ring 

• 1st Krympslang 

• 1st Dubbeltape 
 
 
Förberedelser: 
Verktyg du behöver för byte av skyddsglas: 

• Kniv 

• Varmluftspistol 

• Tvål och vatten   

• Trasor 

• Eltape 
 
OBS! Var försiktig så att du inte skär dig på eventuellt glassplitter från 
skyddsglaset. 
 
 
 

170201 



 

 
I det fall kameran har Skyddsrör måste det tas av först: 
 
 

1. Ställ kameran så att skyddsröret 
stöder mot ett underlag och att 
kameran kan skjutas nedåt genom 
stödet. 

2. Tryck (hårt) neråt på kamerans 
bakstycke tills kameran är fri. 
 
 

3. Torka av kameran med en fuktig trasa. 
4. Skär/klipp bort den gamla gummifordringen/krympslangen. 
5. Drag av skyddsröret framåt.  
6. Vänd kameran med glaset nedåt och skruva av ringen som håller 

glaset. OBS! var försiktig så du inte skär dig på glasbitarna. 
7. Var noga med att inget damm kommer in i kameran. 
8. Tag bort o-ringen ur ringen och rensa bort glasresterna. 
9. Håll Kameran med objektivet uppåt. 
10. Placera o-ringen i falsen på kameran. 
11. Tag fram det nya glaset och putsa det 

rent.  
12. Placera glaset på o-ringen med den 

svarta ringen UPPÅT bort från 
objektivet. 

13. Sätt över ringen och drag fast 
ordentligt med handkraft. 

 
 
 
 

 
Krympslangens längd är avpassad för kamera med kona.  

1. Linda 1 ½ varv eltape enl. fig 
2. Sätt fast dubbelhäftande tape på kameran. 5 i fig 3. 
3. Trä på krympslangen över kameran. Lämna 4mm överhäng, se 

figur 3. 
  

 
Fig.3 

 
4. Värm krympslangen med varmluftpistolen. Håll stadigt med 

ena handen i bakdelen på kameran så krympslangen inte rör 
sig. Börja värm vid . Värm ej direkt på linsen. När 
krympslangen smitit åt runt främre kanten på kameran fortsätt 
att värma bakåt tills hela krympslangen krympt fast. 
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