
Korte handleiding rioolcamera 50/110mm 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd 
zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door 
alvorens te starten. 

 Houd de werkplek rond het toestel schoon en goed verlicht. 
 Werk nooit in een explosieve omgeving, zoals bij de aanwezigheid van 

brandbare gassen, vloeistoffen of stof. 
 Het toestel en zijn componenten, mogen niet in aanraking komen met 

corrosieve chemicaliën. 
 De beeldsensor is waterdicht tot 9 m diepte, maar het 

handtoestel mag enkel in een droge omgeving gebruikt 
worden, dus nooit in regen of vochtige lucht. 

 Gebruik het toestel en zijn componenten nooit bij een 
omgevingstemperatuur boven 40°C  

 De netstekker van de lader mag enkel in een geschikt 
stopcontact 220V 50Hz gestoken worden, zonder het 
gebruik van verloopstekkers. 

 De batterij van het toestel mag enkel opgeladen worden met 
de bijgeleverde lader. 

 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen i.f.v. de risico’s van het werk. 
 
Opstarten 

 Zorg dat de batterij opgeladen is. Oplaadtijd bij lege accu bedraagt 5u bij een  
uitgeschakeld toestel. Met een volle accu kan je ongeveer 3u werken. 

 De lader kan aangesloten worden aan de mini USB-poort onder de rubberen 
afdekking, aan de zijkant van het handtoestel. 

 De kabel van de camerakop moet verbonden worden met het handtoestel, 
zoals hieronder beschreven. Zorg dat groef en tong mooi uitgelijnd zijn en plug 
de stekker van de kabel voorzichtig in. Wanneer deze mooi passend 
ingeschoven zijn, dient men deze te verbinden door de kartelmoer voorzichtig 
aan te draaiën. Niet te vast zetten, tot de aanslag is genoeg. 

 Plaats het handtoestel nu in de houder op de haspel van de camerakabel. 
 Druk op de aan/uit-knop om het toestel aan te zetten. 
 Eerst verschijnt het opstartscherm en wacht dan tot het livescherm te zien is. 

 
 

Werken 
 Je kan nu de camerakop in de te inspecteren buis of koker brengen, de livebeelden zie je op het scherm.  
 Door middel van de navigatieknoppen kan men de lichtsterkte aanpassen, in- en 

uitzoomen en een foto of video maken. De overige instellingen gebeuren via het 
touchscreen. 

 Voor alle verdere mogelijkheden van het toestel, zoals het maken van foto’s en video’s, 
de opslag van beelden, het instellen van een aantal parameters en functies, …enz, 
verwijzen we naar de uitgebreide handleiding die meegeleverd werd in de koffer. 

 Behandel de camerakabel en –kop zeer voorzichtigheid, zodat de kabel en de 
cameralens niet beschadigen. Vermijdt zeker om te hard te trekken of te 
duwen om de camerakabel vooruit te bewegen of terug te trekken. 

 
Stopzetten  

 Door te drukken op de aan/uit-knop, wordt het toestel uitgeschakeld. 
 Koppel de camerakabel los van het handtoestel door de kartelmoer los te 

draaïen en de verbinding voorzichtig uit elkaar te trekken. 
 Neem het handtoestel uit de houder op de haspel en berg het toestel op in de 

transportkoffer. 
 Reinig de volledige camerakabel en de camerakop met proper water, tot alle vuil is 

afgespoeld. Droog deze nadien af met een droge katoenen doek. 
 Plaats de haspel met de camerakabel droog in de transportkoffer.  

 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de 
originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van 
de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


