
 

 

vCam-5 

Hurtig Guide V1.1 

 

Standard tilbehør: 

- SD minnekort 

- USB minnebrikke 

- Ethernet kabel 

- 12V DC tilførselkabel 

- AC nettspenningskabel 

- kamera demonteringsverktøy 

- skid hex wrench 

- CD med brukermanual og software 

- Verktøy bæreveske 

Referer til brukesmanual for detaljerte instruksjoner, sikkerhet og 

vedlikeholdsinformasjon. 

Sikring (fuse) – Påse at en 10A-250V sikring er installert i 

sikringsrommet bak på operatørenheten. 
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KontrollModul Grensesnitt 

Media  Porter (venstre side) 

 

1 RJ45 Ethernet Port  

2 USB Port 

3 SD kort Slot 

4 Video Inngangskontakt 

5 Video Utgangskontakt 

6 Audio Ut kontakt 
 

 

Hoved betjeningsknapper (frontpanel) 

 
*Husk det er viktig at man lokaliserer og markerer posisjonen og dybde ned til 

kamerahodet med en sondesøker / kabel- og rørsøker før gravearbeid settes 

igang. 

Video Opptak/Avspilling 

Kontroller  

1 Start / Stopp Video Opptak 

2 JPEG Snapshot / stillbilde 

3 Pause Video Opptak eller Avspilling 

4 Spol tilbake Video Avspilling 

5 Spill av Video 

6 Fort fremover Video Avspilling 

7 Stopp Video Opptak eller Avspilling 

8 Digital Zoom 
 

 

Power/Tilkoblingskontakter (høyre side) 

 

1 RS232 Data Port 

2 Kamerahode Test Port 

3 Ekstern 12V DC Power (IN) kontakt 

4 Kabel (stakefjær) Tilkoblings kontakt 
 

 

AC strømtilførsel Power kontakt (nederst venstre side) 

 

1 AC Power (IN) kontakt 
 

 

 

 

 

Mounting the Control Module 

1. Line up the control module‘s mounting pins(a) to the open 

slots on the reel mounting plate. 

2. Lower the control module into the reel mounting plate(b) 



 

 

3. Standing in front of the control module, push the bottom of 

the control module backwards until the control module 

locks in place. 

 

 

MERKNAD 

Ikke bruk Kontrollmodulens håndtak til å flytte på kabelen 

og stativet. Flytt kabeltrommelstativ kun med stativets eget 

håndtak. 

 

 

Bruk av kabeltrommel 

Trommel lås - Sett fri trommelen ved å dra i T-knappen 

(B), vri den ¼ omdreining og løs ut slik at pin faller inn i 

tilpasset spor (C) 

Friksjonsbrems - Sett på friksjonsbremsen (A) for å 

hemme bevegelsen til kabelen som dras ut. 

 

Kable Guide – Vri trommelen slik at stakekabelen 

kommer inn i sporet for kabel guide. 

 

Keyboard / tastatur 

Funksjonstaster 

Tast Funksjon Beskrivelse 

ESC Et trinn tilbake i 

meny og slett 

tekst 

Returner til forrige skjermbilde 

eller fjerner tekst fra skjermen 

F1 Help Hjelp KontrollModul hjelp og 

informasjon  

F2 Info Distanse. Dato og 

Tid på skjermen 

Veksler informasjonsposisjon 

på skjerm. Bunn, Topp, Av. 

Ctrl-F2 Informasjon Farge Endrer tekst farge til 

avstandsvisningen på 

skjermen  

Ctrl-F3 Tekstbehandler 

På/Av 

Slår tekstbehandleren på og 

av 

F3 Tekst Farge Endrer tekstbehandlerens 

farge på skjermen 

F4 Bakgrunnsfarge Endrer bakgrunnsfarge til 

tekstbehandleren 

F5 Henter lagret side Henter lagret side fra minnet 

F6 Lagre side Lagre aktiv side til minnet 

F7 Slette side Slette aktiv side fra minnet 

F8 Slette alle side Slette alle sider fra minnet 

F9 Display innstilling Juster LCD display oppsett 

F10 Meny Henter fil og oppsett meny 

F11 Font Veksler mellom ulike 

skrifttyper (fonter) 

F12 Wi-Fi På/Av Slår Wi-Fi på eller av 

 

Basis Funksjoner 

Video Opptak:  

1. Trykk  for å starte opptak. 

2. Trykk  for å stoppe opptak og gå til live kamera. 

 

Snapshot / stillbilde opptak: 

1. Trykk  kameratasten for å ta et stillbilde under opptak, 

visning av kamerainspeksjon eller under video avspilling. 

 

Zooming: 

1. Trykk  for å aktivere zoom vindu 

2. Bruk piltastene for å velge område der skal forstørres, 

deretter trykk enter. 

3. Repetet disse trinn for 3 nivåer med zoom. 

 

vCam-5 Meny Navigasjon 

Bruk F10 Menytasten for å åpne “Fil Menyen”. Bruk  

Venstre/Høyre piltast for å bevege omkring i de ulike 

menyseksjoner. 

Bruk Opp/Ned piltast til valg av filer eller kommando. 

For å velge flere filer til kopiering, flytting eller sletting 

merk filen og trykk Enter tasten for å markere  flere filer. 

Merk at bare 6 filer kan kopieres, flyttes eller slettes 

samtidig på samme filside. 

Trykk ESC tasten når som helst for å gå til forrige meny 

og hovedmeny. 

 

Video Avspilling Visning av Snapshots 

Trykk Meny tasten for å hente filmenyen. 
 
Bruk opp/ned taster til å velge Video, Bilde eller alle filer, 
høyre pil for video eller bilde filliste, bruk pil ned for å 
merke video for avspilling og Enter eller høyre pil forå 
utføre avspilling. 

 

Kopi, Flytt eller Slett Videoer og Bilder 

Sett inn en USB stick eller SD minnekort i media porten 

på venstre side av kontrollmodulen. 

 

Følg Menynavigasjon instruksjonene beskrevet ovenfor 

men for siste trinn velg Kopi, Flytt eller Slett som 

kommando. En statusindikasjon vil vises på skjermen for 

igjenværende tid for filkopiering, flytting eller sletting. 

Vent til denne fremdrift/statusindikatoren forsvinner og til 

hovedmenyen igjen vises for man fjerner USB stick eller 

SD minnekort fra media slot. 

 

NOTIS 

Kopi = Kopierer video eller bilde til USB stick eller SD kort. 

Originalen er fortsatt igjen på harddisken internt. 

Flytt = Flytter filen fra harddisken til USB stick eller SD kort. 

Ingen filer blir igjen på harddisken. 

Slett = Slettes fil fullstendig fra harddisken. 

 

 

TIPS 

Det anbefales at den interne harddiske ikke 

benyttes for permanent lagring av filer og data. 

Det er god rutine å utføre jevnlige backup 

(sikkerhetskopier) og overføringer av videoer 

til eksternt lagringsmedia eller kontor PC. 

Disclaimer: Product and accessory specification and availability information is 

subject to change without prior notice. 


