
Inspektion 

 

1. 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 2-5 sek innan 

bilden visas. 

 

1.2. Kamerahuvudet har 5 st. kameror. Vilken kamera som skall 

användas väljs med kameraväljaren. 

 

 

 

2. Laddning av batteriet. 
2.1. Tag loss batterikabeln från batteriet. 

2.2. Anslut laddaren ”För BP 1800/3000/3000-2” till batteriet och anslut laddaren 

till vägguttag. 

2.3. OBS! Vid laddning - Sätt batteriets strömbrytare i läge 1 (batterilampan 

tänd) (annars tar inte batteriet laddning).  

2.4. Batteriet laddas när laddarens lampa lyser rött. Laddningen kontrolleras 

automatiskt. 

2.5. Laddningen är klar när laddarens lampa lyser grönt. 

2.6. OBS! Ladda ej batteriet mer än 12 timmar. Annars finns risk för skada 

på batteriet. 

2.7. 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”. 

Om 230V växelriktare/Inverter används för att ladda batterierna i bil skall endast 

aggregat som ger ren sinusvåg användas. Modifierad sinusvåg förstör batterierna. 

 

Rengöring 
1. Kameran kan rengöras med vatten och milt diskmedel och torkas torr med 

luddfri trasa. 

2. För rengöring av skärm använd ren mjuk trasa. 

 

 

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

1. Anslut den externa 12V DC försörjningen i stället för BattPack 3000-2. 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. 

 

 

Skötsel och handhavande av 7-CM/5-CM bildskärm och kamera 
Skärmen skall skyddas mot fukt och damm. 

Undvik att använda kameran i temperaturer över 80 grader. 

 

Inställning av ljusstyrka, kontrast och färgåtergivning. 

1. Tryck MENU-knapp på 7-CM (5-CM: MENU på skärmens baksida), eller 

fjärrkontrollens MENU-knapp en eller flera gånger så stegar man fram till 

önskad meny. Om ingen knapp trycks ner återgår skärmen till normalläge efter 

ca 3 sek. 
2. När önskad meny har valts gör justeringar med bildskärmens AN- eller AN+ 

knapp eller fjärrkontrollens ◄ ►. 
 

Fjärrkontroll  
1. 5-CM: Fjärrkontrollen behöver normalt inte användas. Men då bildskärmens 

knappar är dolda på baksidan kan det vara bättre att använda fjärrkontrollen för 

justeringar enl. ovan 

2. 7-CM: Fjärrkontrollen behöver normalt inte användas. Bara om bildskärmen 

knappar skulle skadas behövs den för ovanstående inställningar 

 
Om bildskärmen inte startar automatiskt (Endast 7-CM) 

1. Tryck på Start/Stopp-knappen på bildskärmen. Efter användning, stäng av med 

batteriers strömbrytare. Nästa gång startar bildskärmen automatiskt. 

2. Bildskärmens ”minns” det läge Start/Stopp-knappens läge när strömmen stängs 

av med batteriets strömbrytare.   
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INSPEKTIONSKAMERA 

RobiCam 360 
Väst med bildskärm 5-CM/7-CM och  

BattPack 3000-2 
 

Snabbguide 
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