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1 Algemeen 
1.1 Informatie over de 

handleiding 
Deze handleiding maakt een veilige bediening 
mogelijk van de Wöhler VIS 400. Bewaar deze 
handleiding dus altijd zorgvuldig. 
De apparaten Wöhler VIS 400 mogen in principe 
uitsluitend worden gebruikt door deskundig 
personeel voor het juiste gebruik ervan. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die 
voortvloeit uit het niet opvolgen van deze 
handleiding. 

1.2 Aanwijzingen in 
de handleiding  WAARSCHUWING! 

Wijst op instructies die, indien niet in acht 
genomen, tot ernstig letsel kunnen leiden – zelfs 
met dodelijk afloop. 

 

 LET OP! 
Wijst op gevaren die tot schade aan het apparaat 
kunnen leiden. 

 

 OPMERKING! 
Wijst op tips en andere nuttige informatie. 

1.3 Gebruik volgens de 
bestemming 

De Wöhler VIS 400 kleurenmonitor, in combinatie 
met een passende Wöhler camerakabel of een 
camerastang en een Wöhler camerakop, is 
ontworpen voor optische controle en 
documentatie in buizen en schachten, bijv. 
afvoergasinstallaties, schoorstenen, ventilatie-
installaties, alsook voor controle van 
grondleidingen. 
Gebruik van het apparaat mag alleen gebeuren 
door vakkundig personeel. Ieder ander gebruik 
geldt als niet volgens de bestemming. 
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1.4 Basisuitrusting Apparaat Omvang van de 
levering 

Wöhler VIS 400 
kleurenmonitor 

kleurenmonitor 

12 V accu 

netadapter 18 V,1,5 A 

SD-kaart 
 4 GB 

beschermende tas 
met antiverblindings-
scherm en 
draaggordel 

 

1.5 Transport 
 LET OP! 

Het apparaat kan door ondeskundig vervoer 
worden beschadigd! 

Om een beschadiging tijdens het vervoer te 
voorkomen, moet het apparaat steeds in de 
desbetreffende koffer worden getransporteerd. 

1.6 Afvoer en recycling 

 

Elektronische apparaten mogen niet worden 
weggegooid als algemeen huishoudelijk afval, 
maar moeten worden afgevoerd volgens de 
geldende milieuregels. 
Defecte accu's worden beschouwd als gevaarlijk 
afval en moeten worden ingeleverd bij de 
desbetreffende inzamelpunten. 

1.7 Adres van de fab-
rikant 

Wöhler Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1 
33181 Bad Wünnenberg, Duitsland 
Tel.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-250 
E-mail: info@woehler.de 
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2 Belangrijke aanwijzingen 
Oogbescherming  

 WAARSCHUWING! 
Richt een aangesloten camerakop niet 
rechtstreeks op de ogen als de monitor 
ingeschakeld is. De LED‘s hebben een uiterst 
hoge lichtsterkte en kunnen de ogen verblinden. 

 

 WAARSCHUWING! 
Let erop dat u een aangesloten stang 
gecontroleerd geleidt. Op grond van het flexibele 
materiaal kan de stang zwiepen als ze wegglijdt. 
Bescherm met name de ogen. 

Arbeidstemperatuur 
 PAS OP! 

Gebruik de monitor niet bij temperaturen boven de 
40°. Hoge temperaturen kunnen de camera 
beschadigen.  

Waterdichtheid 
 PAS OP! 

De kleurenmonitor is niet waterdicht. Bescherm 
hem tegen water!  

Stootvastheid 
 PAS OP! 

De kleurenmonitor is niet stootvast. Koffer niet 
gooien of laten vallen!  

Accessoires 
 PAS OP! 

Gebruik uitsluitend originele Wöhler accessoires 
en reserve-onderdelen.  
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Sterke magnetische of 
elektrische velden  WENK! 

Gebruik de kleurenmonitor niet in de buurt van 
televisiemasten, mobiele zendontvangapparaten 
en andere bronnen van magnetische of 
elektrische velden, daar dit beeldstoringen tot 
gevolg kan hebben. 

Invloeden van buiten  
 WENK! 

Invloeden van buiten zoals statische ontladingen 
kunnen functiestoringen veroorzaken. In dat geval 
schakelt u de monitor uit en daarna weer in. 
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3 Technische gegevens 
 Beschrijving Opgave 

TFT - display 7“ / 16:9 formaat 

Opname 4 GB SD-kaart  
(2,5 h opnametijd) 

Max. capaciteit 32 GB 

Technologie: SD of SDHC 

snelheidscategorie: 2 tot 10 

Formatteren FAT 32 

Interface Mini USB-aansluiting  

Videouitgang FBAS-signaal 

Stroomvoorziening 12 V Ni-Mh accu  
2000 mAh 

Standtijd  Max. 2 h 
(accustandmelding in 
display) 

Lengtemeting: Elektronische 
metertelling 

Werktemperatuur 0 - 40 °C 

Opslagtemperatuur - 20°C – 50°C 

Afmetingen behuizing  

zonder tas 199 x 196 x 40 mm 

met tas 210 x 210 x 60 mm 

Gewicht  

zonder tas 1200 g 

met tas 1700 g 

Standaard statiefaansluiting 
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4 Constructie en Werking  
4.1 Monitor 

 
 
Afb. 1: Beschrijving monitor-onderdelen 

 
Legende Aanzicht van voren en opzij: 

1 Display 
2 Luidspreker 
3 Bedieningspaneel 
4 Kaartenslot voor geheugenkaart 
5 Mini-USB-aansluiting voor opladen en 

voor de overdracht van data 
6 Adapteraansluiting  
7 Video-uitgang 
8 Oogjes voor bevestiging van de 

schouderriem 
9 Oogjes voor bevestiging van de handlus 

1 2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

8 

8, 9 8, 9  

9 
9 
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Afb. 2: Monitor - onderkant  

Legende Onderkant: 
10 Accuvak 
11 Aansluitbus voor camerakabel of stang 
12 Kabelsleuf 
13 Standaard-statief-aansluiting 

  

10 

11 

12 

13 
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4.3 Bedieningspaneel 

 

 
Afb. 3: Bedieningspaneel 

 

 
De toetsen van het bedieningspaneel hebben de volgende functies: 

 

AAN/UIT-toets voor het gehele camerasysteem 
(monitor en aangesloten camerakop). 

 WENK! 
Bij ingeschakelde monitor en geladen accu is de 
inschakelknop met groen licht omrand.  

Functies  
van de AAN/UIT-toets 

Drukken Functie 

2 seconden  in-/uitschakelen van 
het systeem 

kort reset metertelling 

Bij ingeschakeld menu 
(alleen bij gebruik van 
de camerakoppen Ø 
26 en 40 mm) 

Escape  
Verlaten van het menu  
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Bedieningstoetsen camerakop 
(Deze functie is alleen actief bij aangesloten draai- 
en zwenkbare camerakop, vgl. accessoires) 

Zwenken met 180° 

 

 

 

 Bedieningstoetsen camerakop 
(Deze functie is alleen actief bij aangesloten draai- 
en zwenkbare camerakop, vgl. accessoires). 

Draaien van de camerakop met 360° 

 

 

VIDEO-toets: 

Video-opname starten en beëindigen  

 

SHIFT-toets: 

Activeren van de toetsenfuncties die door de groene 
iconen rechts boven op de toets worden 
gesymboliseerd.  

 WENK! 
Terwijl de SHIFT-modus geactiveerd is, brandt de 
SHIFT-toets en in het scherm verschijnt onderaan 
in het midden een S.  

 VERLICHTINGS-toets 

Camerakop Ø 26 mm, 40 mm: 

Instellen van de verlichtingssterkte van de 
camerakop door dimfunctie.  

 

 WENK! 
De camerakopverlichting is in vier trappen te 
dimmen. Als de gebruiker vier maal achter elkaar 
op de VERLICHTINGSTOETSEN drukt, wordt de 
verlichting met elke druk op de knop sterker. Na 
de vijfde druk op de knop is de verlichting weer op 
het laagste niveau. 

+ 
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 MENU-toets:  

Instellingen uitvoeren 

 

 

 PLAY-toets:  
Afspelen van video‘s 

  

HOME-toets  
(Deze functie is alleen actief als de draai- en 
zwenkbare camerakop Ø 40 mm aangesloten is, 
vgl. Accessoires) 

Uitrichten van de camerakop in een rechte stand; 
Weergave evenwijdig met de grond 

  

+ 

+ 

+ 
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FOTO-toets: 

Foto-opname/snapshot 

 WENK! 
Foto‘s worden in jpg-formaat opgeslagen en 
kunnen door de SD-kaart op de PC worden 
uitgelezen. Foto-opnamen kunnen niet op de 
cameramonitor worden getoond. 

  

WISSEN-toets: 

Wissen van een foto of video, nadat die in de PLAY-
modus is geselecteerd. 

 

5 Aansluitingen 
5.1 Aansluitmogelijkheden 

De monitor Wöhler VIS 400 maakt deel uit van een modulair uitbreidbaar 
inspectiesysteem, dat voor iedere werkomgeving individueel samengesteld kan worden. 
Hieronder worden de verschillende aansluitmogelijkheden beschreven, vgl. ook 
hoofdstuk Accessoires. 

 
Afb. 4: Gebruiksklare monitor met 

aangesloten camerakabel en camerakop 

 

Voor de inspectie dienen op de monitor ten minste 
een Wöhler camerastang resp. een Wöhler 
camerakabel als ook een Wöhler camerakop te 
worden aangesloten.  

 
 
  

+ 

+ 
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5.1.1 Camerakoppen 

De keuze van de camerakop heeft uitwerkingen op de weergavemogelijkheden van de 
monitor. De volgende camerakoppen kunnen aangesloten worden: 
Diameter Ø 40 mm Ø 26 mm 
Afbeelding 
 
 

  

Kleur 
   

Lichtgevoelig-
heid 
 

0,5 Lux 0,5 Lux 

Draai-
/zwenkbaar 
 

 
 

Positie-
aanduiding 
 

  

Homefunctie 
  

 

Geïntegreerde 
peilzender   

Waterdicht-
heid 

waterdicht volgens IP 67 waterdicht volgens IP 68 

Toepassing Inspectie van schoorstenen 
Afvalwaterlei-dingen  

vanaf Ø 70 mm, 
 

Huisaanslui-tingen  
tot Ø 200 mm 

 
Afvoergaslei-dingen  

vanaf 60 mm 

Afvalwaterlei-dingen vanaf Ø 40 
mm, 

 
Ventilatie-buizen vanaf  40 mm 

 
Afvoergaslei-dingen tot ca. 125 mm 
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5.1.2 Camerakabel 

 
Afb. 5: Inspectie van bovenaf met 
camerakabel 

Pijpleidingen zoals schoorstenen of valpijpen zijn 
het beste van bovenaf, bijv. vanaf het dak te 
inspecteren. Hiervoor dient een camerakabel op de 
monitor te worden aangesloten. 

5.1.3 Kabelopwikkeling  

 
Afb. 6: Wöhler kabelopwikkeling met 

aangesloten camerakop 

Handig is bij het werken met de kabel de Wöhler 
kabelopwikkeling, die max. 30 m camerakabel kan 
opnemen. De monitor wordt via de 
statiefaansluiting op de kabelopwikkeling gestoken.  

5.1.4 Camerahaspel 

 
Afb. 7: Wöhler camerahaspel 

Als de inspectie niet van bovenaf verricht kan 
worden, dient er een camerastang te worden 
aangesloten. Het hanteren van de camerastang 
wordt comfortabeler als er een Wöhler 
camerahaspel wordt gebruikt, die maximaal 30 m 
camerastang kan opnemen. 
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5.2 Aansluiten van camerakabel en camerakop 

5.2.1 Aansluiten van de camerakabel 

 
Afb. 8: Aansluiting van de camerakabel  

• Zet de achtpolige bus aan de achterzijde van 
de monitor omhoog (Afb. 2, deel 11). 

• Steek de stekker van de kabel of de stang op 
de bus en draai daarna het schroefdraadstuk 
van de stekker met de klok mee om af te 
sluiten.  

•  

 
Afb. 9: Camerakabel door sleuf gelegd 

 

• Klap de bus met aangesloten kabel of stang in 
een geschikte stand om te werken:  

• Steek de kabel door de kabelsleuf, als de 
monitor moet worden opgeborgen. 
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Afb. 10: Camera met cameratas 

gedragen 

• Laat de kabel naar beneden hangen, als u de 
monitor met de schoudergordel draagt.  

5.2.2 Aansluiten van de camerakop 

 Steek de vrije kabelplug (resp. stangplug) in de 
achtpolige bus van de camerakop en draai dan 
het schroefdraadstuk van de plug met de klok 
mee om af te sluiten. 
 

 PAS OP! 
Pas een stevige schroefverbinding zorgt voor een 
waterdichte verbinding. 
Schroef het schroefdraadstuk met de hand vast, 
in geen geval met een tang! 
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6 Laadstatus en opladen van de accu 
  

 WAARSCHUWING! 
Gevaar voor letsel bij verkeerd omgaan met 
accus! 
Accubehuizing nooit openen. 
De accu niet in het vuur gooien of blootstellen aan 
hoge temperaturen. Er bestaat explosiegevaar! 
Bij verkeerd gebruik van accu‘s kan er vloeistof uit 
lopen, die tot huidirritaties kan leiden. Contact met 
de vloeistof vermijden. Bij contact de vloeistof 
afspoelen met veel water. Indien de vloeistof in de 
ogen komt, meteen 10 min. met water uitspoelen 
en meteen een arts consulteren! 

 

 WAARSCHUWING! 
Levensgevaar door elektrische stroom! 
Netstekker nooit met natte handen aanraken! 
Netadapter uit de buurt houden van vocht! 
Netadapter niet aan de kabel uit de contactdoos 
trekken, hij zou kunnen breken! 
Netadapter alleen gebruiken, als de elektrische 
spanning die op het typeplaatje staat aangegeven 
met die van de contactdoos overeenstemt! 

 

 PAS OP! 
Mocht het video-inspectiecamerasysteem 
gedurende langere tijd niet gebruikt worden, dan 
dient dit met een volgeladen accu te worden 
opgeslagen. Wij adviseren het camerasysteem na 
twee maanden in te schakelen om de accu te 
laten ontladen en het vervolgens direct weer 
volledig op te laden. Het volledig opladen 
voorkomt diepontlading van de accu, waardoor de 
accu onbruikbaar kan worden. 
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Accustandmelding 

 
 

Afb. 11: Bedieningspaneel Wöhler VIS 
400 - inschakeltoets met knipperende 
omranding 
 

 

Bij ingeschakelde camera wordt de laadstatus van 
de accu’s door een accustandmelding rechts 
boven in het display aangegeven. Deze knippert 
bij geringe batterijspanning. Als de spanning 
verder daalt, knippert de omranding van de 
inschakeltoets rood en de monitor schakelt zich 
zelfstandig uit.  
De camera is nu pas weer in te schakelen, nadat 
de accu is vervangen of er een adapterkabel is 
aangesloten om op te laden. 

Opladen van de accu‘s 

 
Afb. 12: Laadproces schematisch 
voorgesteld 

Laad de accu‘s als volgt op: 
• Bijbehorend netapparaat via de 

laadaansluiting met het apparaat verbinden en 
op het elektriciteitsnet aansluiten. 

Gedurende het opladen knippert het onderste 
deel de omranding van de in-/uitschakelaar rood, 
na voltooiing van het opladen brandt het onderste 
deel van de omranding rood, zolang de adapter 
nog aangesloten is. 
 

 WENK! 
De standtijd van de accu bedraagt ca. 120 
minuten. 
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7 Inschakelen van systeem en monitor 

 
Afb. 13: Formatteren van de 
geheugenkaart met Windows 7 

• Leg er een geheugenkaart in (max. 32 GB). 
 

 WENK! 
Als u niet de bijgeleverde geheugenkaart mocht 
gebruiken, moet de kaart voor het eerste gebruik 
op de PC worden geformatteerd (FAT 32). 

Formatteer de geheugenkaart als volgt: 
• Schuif de kaart in het kaartslot van uw PC. 
• Klik in de Explorer van uw PC met de rechter 

muistoets op de verwisselbare 
informatiedrager geheugenkaart en kies 
„Formatteren“. 

• Kies FAT (standaard) en 32 kilobytes. 

 
Afb. 14: AAN/UIT-toets 

• Voor het inschakelen van het apparaat drukt u 
eventjes op de AAN/UIT-toets onder op het 
bedieningspaneel. 

• Na het inschakelen brandt de omranding om 
de inschakelknop groen. Het videobeeld 
verschijnt na ongeveer 5 seconden op de 
monitor. 
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8 Displayinstellingen  

 
Afb. 15: Toesten voor displayin-
stellingen 

Aan de linkerzijde van de monitor bevinden zich in 
de behuizing vijf rond openingen. Druk met een 
smal voorwerp, zoals een paperclip, op de 
verzonken toetsen om de instellingen van het 
display te wijzigen. 

8.1 Displaymenu 

 
 
 
 
 
 

 • Druk toets M om in het displaymenu te komen. 
 

 WENK! 
Indien gedurende 6 seconden geen toets bediend 
wordt, schakelt het displaymenu zichzelf 
automatisch uit. 
 
 

 In de menuregel worden de submenu‘s met een 
icoon weergegeven: Beeld > Format > Option > 
Off..  
• Druk op de toets M om tussen de verschillende 

submenu’s te wisselen.  

• Druk de toetsen „˄“ of „˅“ om binnen een 
submenu te kiezen tussen de verschillende 
parameters. 

• Druk de toets „–“ om de waarde te verlagen. 

Menuregel 

Parameter 

Parameter- 
keuze  

 

Waarde 
verlagen 

Waarde 
verhogen 

Menu activeren/ 
Submenu kiezen 

Afb. 16: Displaymenu 
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• Druk de toets „+“ om de waarde te verhogen. 
8.2 Taalinstellingen  

 
Afb. 17: Displaymenu engels 

Voor het displaymenu zijn de volgende talen 
beschikbaar: engels, duits, frans, spaans, 
portugees, italiaans, nederlands, russisch en 
chinees  
• Kies met de M-Toets de eerste icoon. 

• Ga met de ˅-Taste naar de onderste 
parameter.  

• Kies met de +-Taste de gewenste taal.  

8.3 Displayinstellingen 

 
Afb. 18: Verhogen van de 
helderheid 

In het displaymenu kan de helderheid, het contrast 
en de kleureninstellingen ingesteld worden op een 
schaal van 0 tot 100. 

 WENK! 
Fabrieksmatig zijn de volgende waarden ingesteld: 
 
Helderheid: 30 
Contrast: 30 
Kleur: 50 

 

Een balkdiagram onder de parameter toont de 
ingestelde waarde. 
 

 WENK! 
Bij gebruik van de camerakop ø 26 of ø 40 mm 
kunnen de individuele instellingen voor de 
videokwaliteit tevens met het cameramenu 
aangepast worden (vgl. hoofdstuk 10). 
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8.4 Submenu 
„Format“ 

 
Afb. 19: Submenu Format 
 

In het submenu Format kan het beeldscherm 
gedraaid worden, het beeldformaat 16:9, 4:3 of 
FIT gekozen worden en het videoformaat PAL, 
NTSC, SECAM of AUTO.  
• Kies met de toets M de tweede icoon (Format). 

8.4.1 Draaien van het 
beeldscherm  PAS OP! 

Wij adviseren het beeldscherm alleen te draaien in 
uiterste noodzaak.  

• Ga met de ˅-Toets naar de eerste parameter 
(down). 

Is „down“ gekozen dan wordt het beeld boven het 
toetsenbord weergegeven. 
Wijzig met de + Toets tussen de beeldschermen: 
„normaal“ (gedraaid om 180°), onder gespiegeld, 
normaal gespiegeld. 

8.4.2 Wijzigen van het 
beeldformaat 

• Ga in het Formatmenu met de ˅-Toets naar 
de middelste parameter (zoom). 

• Kies met de + of - Toets tussen 16:9, 4:3 of 
FIT. 

 WENK! 
Bij de formaten 16:9 en 4:3 zijn rondom het beeld 
zwarte randen zichtbaar. Bij FIT past het beeld 
exact op het beeldscherm. 

8.4.3 Keuze van het 
videoformaat 

In het submenu S-BRAF kan het videoformaat 
gekozen worden tussen PAL > NTSC > SECAM > 
AUTO. Deze instelling heeft betrekking op hat 
display. Fabrieksmatig is „Auto“ ingesteld. 

 PAS OP! 
Wij adviseren deze instelling niet te wijzigen.  

8.5 Automatisch In het submenu „Option“ heeft u de mogelijkheid 
om het beeldschermmenu na verloop van tijf 
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uitschakelen van 
het menu 

 
Afb. 20: Automatisch 
uitschakelen van het 
beeldschermmenu 

automatsch uit te laten schakelen:  
• Kies met de M-Toets de derde icoon(Option). 
• Kies met de + of - -Toets de tijd waarop het 

beeldschermmenu zichzelf automatisch moet 
uitschakelen na de laatste toetsbediening: 5 s 
> 10 s > OFF. 

 

 WENK! 
Fabrieksmatig is OFF ingesteld, zodat het 
beeldschermenu zichzelf niet automatisch 
uitschakelt. 
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9 Camera-instellingen in het cameramenu  
 • Druk na het inschakelen op de toets SHIFT.  

De groene omranding van de SHIFT-toets brandt 
nu en op het beeldscherm verschijnt onderaan in 
het midden een S. Zo weet u dat u in het shift-
menu zit, en aan alle toetsen de groen 
gemarkeerde functie is toegekend. 
• Druk op de menutoets. 

 
Afb. 21: Setupmenu 

 

In het beeldscherm verschijnt het cameramenu 
met 5 submenu‘s. 

Icoon Menu 

 

Setupmenu 

 

Kalendermenu 

 

Videomenu 
 
(niet bij gebruik van de 
camerakop Ø 51 mm) 

 

Haspelmenu 
(alleen nij aangesloten 
kabeltrommel) 
 

 

Infomenu 
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Afb. 22: Setupmenu 

 
Kiezen tussen de 
submenu‘s 

• Ga met de pijltje-op-toets naar de menuregel 
en kies met de pijltje-naar-rechts-toets het 
gewenste submenu. 

Kies tussen de parameters 
van een submenu 

• Ga met de pijl omhoog of omlaag naar de 
gewenste parameter en kies met de pijl links of 
rechts toets tussen de verschillende 
instellingen. 

• Druk kort op de AAN/UIT-Toets om de keuze 
te bevestigen en het menu te verlaten. 

Als in het menu geen diskette-icoon zichtbaar 
wordt dan worden de nieuwe instellingen bij het 
verlaten van het menu automatsch opgeslagen. 
De volgende parameters kunnen worden 
aangepast: 

9.1 Setupmenu 

 

 

VIDEO INST. 1 – 3 
 

Hier kan de gebruiker tussen 3 vooraf 
gedefinieerde video-instellingen kiezen. Video-
instelling 1 en 2 kunnen niet gewijzigd worden. 
Video 3 is naar eigen inzicht aan te passen. 

Video Advies 

Video-instelling1  Aanbevolen voor 
buizen. Goede 
diepteweergave 

Video-instelling 2 Aanbevolen voor 
schoorstenen. 
Donkere omgevingen 
worden helderder 
weergegeven 

Video-instelling 3 Klantspecifieke instel-

Menuregel met submenu‘s 

Parameterinstellingen Parameter 
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lingen 

  
 Om de instellingen van „Video 3“ aan te passen en 

op te slaan, moet de volgende procedure gevolgd 
worden: 

 
Afb. 23: Vrij configureerbare 
video-instelling 3  

• Ga met de pijl omhoog naar de menuregel en 
met de pijltje-naar-rechts- toets naar het 
submenu VIDEO. Kies vervolgens de 
gewenste instellingen conform paragraaf 9.3 
en sla deze op. 

 

 
Afb. 24: Setupmenu 
 

• Ga met de pijltjes toetsen terug naar het 
Setupmenu. 

LOCATOR AAN/UIT 
 

Hier kann de gebruiker de in de camerakop 
ingebouwde zender in- en uitschakelen. Het 
radiosignaal uitgezonden door de zender kann met 
de Wöhler L 200 Locator gelocaliseerd worden. 
(alleen de camerakoppen Ø 26 mm en Ø 40 mm 
hebben een ingebouwde zender). 
 

 WENK! 
Bij uitgeschakelde zender is het stroomverbuik van 
het video-inspectiecamerasysteem lager. 
Uiteraard kan in dat geval de camerakop niet 
gelocaliseerd worden met de Wöhler L 200 
Locator. 

FREQUENTIE Hier kunt u de zendfrequentie selecteren waarmee 
de camerakop moet zenden.  
De frequentie kan worden gewijzigd tussen 9,2 
kHz, 8,9 kHz en 512 Hz.  
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 WENK! 
In Europa mag slechts 9,2 kHz worden uitgezonden. 
De camerakop wordt daarom gereset naar 9,2 kHz 
elke keer dat het camerasysteem opnieuw wordt 
opgestart. 

EENHEID METER/FEET 
 

Hier kan de eenheid van de digitale lengte-
aanduiding gekozen worden tussen METER of 
FEET. 
Bij aangesloten haspel of kabeltrommel wordt 
linksonder in het beeldscherm aangegeven hoever 
de duwstang of kabel is uitgerold. 

GELUIDSSTERKTE 0-3 Hier kan de geluidssterkte in vier stappen 
ingesteld worden waarmee een spraakopname 
wordt afgespeeld: 0-3. Bij 0 is het geluid bij het 
terugkijken uitgeschakeld. 

MICROFOON AAN/UIT Hier kann de microfoon in- of uitgeschakeld 
worden. Bij ingeschakelde microfoon kan de 
gebruiker tijdens een video-opname 
commentaartekst geven. Deze wordt afgespeeld 
bij het terugkijken. 
Fabrieksmatig is „UIT“ ingesteld, zodat geen 
spraakopname wordt opgeslagen tijdens een 
video-opname. 

DISPLAY AAN/UIT  Hier kan het On Screen Display in- of uitges-
chakeld worden. Kies „AAN“ om de accustatus, 
hoek- en standindicator, datum, tijd en digitale 
lengte-aanduiding in het display te zien.  

9.2 Kalendermenu 

 

 
Afb. 25: Instellingen van het 

Ga met de pijltjes toetsen naar het kalendermenu. 
Hier kunnen de volgende parameters worden 
gewijzigd:  



Camera-instellingen in het cameramenu 
 

 31 

kalendermenu 

DATUM Instellen van de datum.  
 

 WENK! 
De datum wordt samen met de beeldopname 
(video of foto) opgeslagen en weergegeven. 

TIJD De tijd wordt samen met de beeldopname (video 
of foto) opgeslagen en weergegeven: 

DATUM FORMAAT 
 

Schrijfwijze van de datum 
Keuze hoe de datum moet worden weergegeven: 
DD/MM/YYYY of MM/DD/YYYY 

TIJD FORMAAT 12h/24h Keuze hoe de tijd moet worden weergegeven:  
12-uurs of 24-uurs fomaat.  

  

Verlaten van het menu Om het menu te verlaten op de AAN/UIT-Toets 
drukken. 

  

9.3 Videomenu 

 

Het videomenu is uitsluitend beschikbaar voor de 
camerakoppen Ø 26 mm en Ø 40 mm. 

 
Afb. 26:Videomenu 

In het videomenu kan de gebruiker de 
beeldinstellingen vrij kiezen. Deze worden 
opgeslagen onder video-instellingen 3. Na een 
aanpassing in het videomenu is in het setupmenu 
automatisch de videoinstelling 3 actief. 
Om de video-instelling 3 op te slaan, moet de 
volgende procedure worden gevolgd: 

 • Ga in het menu met de pijltje-op-toets naar het 
item MENU en met de pijltje-naar-rechts-toets 
naar het item Video. 

• Leg de volgende instellingen vast: 
☼ Helderheid 

: Contrast 
: Randscherpte 
 Kleurverzadiging 

Gamma: Instellen van de gammakromme (0-3) 
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 WENK! 
Met de instelling van de gammakromme wordt het 
helderheidsverloop beïnvloed.  

• Ga voor het opslaan van de instellingen met 
het pijltje omlaag naar de diskette-icoon onder 
de parameters. Druk op de pijltje-naar-rechts- 
of pijltje-naar-links-toets. 

De instellingen worden nu als Video 3 opgeslagen. 
Gedurende het opslaan, knippert het diskette-
icoon. 
De nieuwe video-instellingen 3 worden 
opgeslagen. Na het opslaan verschijnt enkele 
seconden een vinkje in plaats van het diskette-
icoon. 

9.4 Haspelmenu 

 

Het haspelmenu is uitsluitend actief bij aangesloten 
camerahaspel of kabeltrommel. 

 
Afb. 27: Haspelmenu 

• Ga naar de paramater KABEL en kies de juiste 
duwstang- of kabellengte van 20 m of 30 m. 

• Sla de keuze op door te kliken op de diskette-
icoon. 

 WENK! 
Bij aangesloten kabeltrommel wordt de afgerolde 
duwstang- of kabellengte linksonder in het 
beeldscherm weergegeven.  

 
Afb. 28: Gebruikersinstellingen 
in het haspelmenu 

Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid om KABEL 
USER te kiezen.  
• Kies GEBRUIKER om een eigen kabellengte 

in te stellen. 
• Voer met de pijltjestoetsen de lengte van de 

kabel in. 
Een lengte tussen 0 – 30 m kan in meters worden 
ingevoerd. 
• Sla de keuze op door te klikken op de diskette-

icoon 
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9.5 Infomenu 

 

 

 
Afb. 29: Infomenu 

In het Infomenu kunt u belangrijke informatie 
terugvinden over uw video-
inspectiecamerasysteem. Hier kunnen geen 
wijzigingen worden ingevoerd. 
FREE: Informatie over de resterende opslagruimte 
op de SD-kaart 
TV FORMAT: Videoformaat van de camerakop 
(PAL of NTSC) 
VIS S/N: Serienummer van het video-
inspectiecamerasysteem 
VIS FIRMWARE: Firmwareversie van het video-
inspectiecamerasysteem 
KAMERA S/N: Serienummer van de camerakop 
KAMERA FIRMWARE: Firmwareversie van de 
camerakop 
KABEL S/N: Serienummer van de camerahaspel of 
kabeltrommel indien aangesloten 
KABEL FIRMWARE: Firmwareversie van de 
camerahaspel of kabeltrommel indien aangesloten 
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10 Aangeven op de monitor 
10.1 Aangeven van de positie van de camerakop  
De positie wordt alleen dan aangegeven, als de Wöhler camerakoppen Ø 26 mm en 
Ø 40 mm aangesloten zijn. 
Wijzersymbool 
 

 
Afb. 30: Display met wijzersymbool 
en aantal graden  

Een wijzersymbool linksboven wijst altijd in de 
richting van de zwaartekracht, dus op het 
bodemniveau. De gebruiker kan op die manier 
zien, waar in de buis boven en waar beneden is. 
Als de camerakop loodrecht naar boven gericht is, 
verschijnt in het symbool een cirkel. 
Als de camerakop loodrecht naar beneden gericht 
is, verschijnt in het midden van het symbool een 
kruis. 

 
Aantal graden De eronder staande gradenaanduiding geeft de 

helling van de buis aan. 
 Voorbeeld afbeelding: - 13° komt overeen met 13° 
helling. 

 WENK! 
Voorbeeld:  
Camerakop is loodrecht naar boven gericht: + 90° 
Camerakop is loodrecht naar beneden gericht: -
90° 
Camerakop is evenwijdig met de grond gericht: 0° 

 
10.2 Datum en tijd Datum en tijd zijn rechts onder in het display 

ingevoegd en verschijnen zo op de opgeslagen 
video. 

10.3 Ontbrekende SD-
kaart 

 

Is geen SD-kaart geplaatst dan verschijnt dit icoon 
boven in het display. Het verdwijnt zodra een SD-
kaart wordt geplaatst. 
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11 Homefunctie  
De homefunctie kan alleen geactiveerd worden als de Wöhler camerakop Ø 40 mm 
aangesloten is. 

 

De homefunctie maakt het mogelijk om de 
camerakop automatisch in een rechte stand uit te 
richten, zodat de camera „naar voren kijkt“. 
Bovendien richt de camerakop zich na drukken op 
de HOME-toets zo uit, dat de weergave evenwijdig 
met de grond verschijnt. (Deze functie valt weg, 
als de camerakop 90° naar boven of beneden 
gericht is. In dat geval wordt de lens alleen naar 
voren gericht). 
 

 WENK! 
Voor de bepaling van de stijging volgens punt 10.1 
is het noodzakelijk dat de camerakop recht 
uitgericht is. 

 

• Om de homefunctie te activeren, drukt u op de 
SHIFT-toets en daarna op de HOME-toets. 

 
  

Afb. 31: Homefunctie 

+ 
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12 Audio- en Videofuncties 
12.1 Opname  

Video-opname 

 

• Om een videoregistratie te starten, drukt u op 
de video-opnametoets. 

Gedurende de registratie knippert de omranding 
van de VIDEO-toets rood, en op het beeldscherm 
verschijnt een rode punt. 
• Druk nogmaals op de video-opnametoets, om 

de video-opname te stoppen. De video is nu in 
het ASF-format op de geheugenkaart 
opgeslagen. 

 PAS OP! 
Let, dat gedurende de opname de stroomtoevoer 
niet onderbroken wordt.  

 

 PAS OP! 
Na een video-opnametijd van 30 minuten stopt de 
camera automatisch met opnemen. Een nieuwe 
video-opname start automatisch. 

 
Opname van een audio-
commentaar 

 
Afb. 32: Menu 

De gebruiker heeft de mogelijkheid, gedurende de 
video-opname een commentaar in te spreken, dat 
samen met de video als ASF-bestand wordt 
opgetekend en bij de weergave afgespeeld. 
Daartoe moet voor de opname de microfoon 
worden ingeschakeld, vgl. tevens hoofdstuk 0. 
• Druk op de toets SHIFT en daarna op de 

MENU-toets    , om in het menu te komen.  
• Ga met de pijltjestoetsen naar 

MENÜ>MICROFOON en kies „AAN“. 
 

 WENK! 
Spreek gedurende de opname zoveel mogelijk in 
de microfoon (afb.1, deel 3), om een zo goed 
mogelijke opnamekwaliteit te bereiken. 
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12.2 Weergave  

Videoweergave 
 
  

• Om een videoregistratie af te spelen, drukt u 
op de SHIFT-toets en daarna op de PLAY-
toets. Op het beeldscherm verschijnt het 
startbeeld van de laatst opgenomen video. 

 

 WENK! 
Of hier sprake is van een video of een foto kunt u 
herkennen aan de tijdsduur van de beeldopname. 
Bij een video staat de tijdsduur vermeld. 

 

Kies met de rechts-/links-pijltjes de gewenste 
video uit. 
• Start de videoweergave met de weergave-

toets .  
 • Stop de beeldweergave met de toetsen SHIFT 

+ Pijltje-naar-links  
• Druk op de AAN/UIT-Toets om terug te keren 

naar de normale beeldweergave. 
  

+ 

+ 
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 Tijdens de videoweergave kan deze vooruit of 
teruggespoeld worden. 

Vooruit- en terugspoelen van 
de video 
 

• Om vooruit te spoelen, moet tijdens de 
beeldweergave op de pijltje-op-toets worden 
gedrukt. In het beeldscherm verschijnt 2x ter 
indicatie dat de video twee keer zo snel wordt 
afgespeeld. 

• Druk nogmaals op de Pijltje-op-toets. In het 
display verschijnt 4x. De video wordt vier keer 
versneld afgespeeld. 

• Druk op de Pijltje-neer-toets om terug te keren 
naar de dubbele (1x drukken) of de normale 
(2x drukken) beeldweergave.   

 • Om terug te spoelen moet tijdens de 
beeldweergave op de pijltje-neer-toets worden 
gedrukt. In het beeldscherm verschijnt 2x ter 
indicatie dat de video twee keer zo snel wordt 
terug gespoeld. Door nogmaals op de pijltje-
neer-toets te drukken, wordt de video vier keer 
zo snel terug gespoeld. 
 

 Beknopte handleiding vooruit- en terugspoelen 
<< 4 x   << 2 x  Op/Neer toetsen 2 x >>   4 >> 
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Weergave van een audio-
commentaar 

 
Afb. 33: SETUP-Menü 

Als er een commentaar is opgetekend, wordt dit 
met de video weergegeven. Een video wordt 
afgespeeld zonder geluid indien VOLUME bij de 
instellingen (VOLume) op “0” staat. 
 
• Druk  op de toets SHIFT en daarna op de 

MENU-toets     , om in het menu te komen.  
• Ga met de pijltjestoetsen naar VOLUME en 

kies tussen 0, 1, 2, 3. 
 

13 Foto‘s 

 

• Om een foto te maken, drukt u op de SHIFT-
toets en daarna op de foto-toets.  

Het beeld wordt als jpg-bestand op de 
geheugenkaart opgeslagen. 

 

14 Wissen (foto’s of video’s) 
 • Om het te wissen videobestand (evt. met 

audiobestand) te selecteren , drukt u op de 
SHIFT-toets en daarna op de PLAY-toets. 

Op de monitor verschijnt het startbeeld van de 
laatst opgenomen video of foto. 

WENK! 
Of hier sprake is van een video of een foto kunt u 
herkennen aan de tijdsduur van de beeldopname. 
Bij een video staat de tijdsduur vermeld. 

• Kies met de pijltoetsen (rechts of links) de 
foto’s of video’s die gewist kunnen worden. 

 
 • Om te wissen drukt u op de SHIFT-toets en 

daarna op de WISSEN-toets . 
Op het beeldscherm verschijnt ongeveer 2 
seconden lang de aanwijzing „DELETING FILE“. 
Als het bestand gewist is, verschijnt weer het op 
dat moment door de camerakop doorgestuurde 
beeld. 

 

+ 

+ 

+ 
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15 Doorsturen van beelden en video‘s naar de PC 
 Voor het doorsturen van de beeldbestanden (jpg) 

en video-bestanden (ASF) zijn er twee 
mogelijkheden:  
• Lees de SD-kaart op de PC uit. 
• Stuur de bestanden met de USB-kabel door 

naar de PC. 

16  Afspelen van video‘s op de PC 
 Gebruik voor het afspelen van videos op de PC bij 

voorkeur Windows Media Player. 

 



Aanbevelingen over het gebruik van de geleidingshulpen 
 

 41 

17 Aanbevelingen over het gebruik van de 
geleidingshulpen  

Hieronder staan enkele algemene aanbevelingen voor het gebruik van de 
geleidingshulpen voor de inspectie van buizen en schachten, die gebaseerd zijn op 
onze eerdere ervaringen.  
Omdat elk buis- en schachtsysteem individueel verschilt, moet in ieder geval ter 
plaatse worden besloten of er gebruik zal worden gemaakt van de hulpmiddelen. Bij 
het kiezen van het juiste geleidingshulpmiddel is het belangrijk dat, naast een goede 
geleiding, de camerakop gemakkelijk kan worden ineen geschoven en eruit getrokken. 
Houd rekening ermee dat de geleidingshulp kan vastklemmen of inhaken in de pijp of 
buis. 
 
 

Buis 
Ø 

Camerakop 
Ø 26 mm 

Camerakop 
Ø 40 mm 

40 Zonder accessoires  - 

50 3827 - 

60 3634, 3827, 3847 2641, 3682 

70 3634, 3827, 3847, 8894 2641, 3682, 8894 

100 3634, 3827, 3847, 8894, 3850, 
3857 

2641, 3682, 8894, 3850, 3857 

125 3634, 3827, 3847, 8894, 3850, 
3857, 3681 

2641, 3682, 8894, 3850, 
3857, 3681 

Tabel: Geschikte accessoires 
 
- Inspectie niet mogelijk 
x gehele Wöhler accessoirepakket geschikt 
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18 Storingen 

Storingsindicatie Mogelijke oorzaak Verhelpen 

Bij het drukken op de aan-
/uittoets knippert de 
omranding van de toets 
slechts even rood, monitor 
is niet in te schakelen. 

Accu is leeg. Accu opladen resp. 
monitor op het net 
aansluiten  

Batterijstandaanduiding op 
de monitor laat een 
zwakke laadtoestand zien. 

Accu is leeg. Accu opladen resp. 
monitor op het net 
aansluiten  

Slecht zicht bij gebruik van 
een draai- en zwenkbare 
camerakop 

Kunststofkoepel gekrast. Vervanging van de 
kunststofkoepel, als optie 
glazen koepel. 

Camerakop of monitor 
reageren niet 

Batterij / Accu is leeg. Accu opladen resp. 
monitor op het net 
aansluiten 

Apparaat is defect. Apparaat opsturen voor 
reparatie. 

Blauw beeldscherm met 
NO SIGNAL op de monitor 

Stang is gebroken. Stang opsturen voor 
reparatie. 

Kabel-plugverbinding aan 
de monitor is niet goed 
verbonden.  

De plugverbinding 
opnieuw verbinden. 
De kabels in de 
plugverbinding zijn defect. 
Opsturen voor reparatie. 
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19 Onderhoud  
19.1 Vervanging van de 

koepel van de 
camerakop  
 

 
Afb. 34: Installeren van de camerakoepel 

 WENK!  
In de toestand van levering is de draai- en 
zwenkbare Wöhler camerakop (Ø 40 mm) met 
een kunststofkoepel beveiligd, die zo nodig, bijv. 
bij krassporen, kan worden vervangen. Als optie 
kan deze camerakop worden uitgerust met een 
glazen koepel voor droge gebieden. 
De camerakop Ø 51 mm wordt altijd geleverd met 
een echt glazen koepel, die zo nodig vervangen 
kan worden! 

Voor het inzetten van de nieuwe koepel moet de 
schroefdraad met siliconenvet worden 
ingesmeerd. Bij vervanging van de koepel dient er 
op te worden gelet, dat de koepel tot op de laatste 
schroefgang vastgedraaid moet zijn. Anders is niet 
gewaarborgd dat de camerakop dicht is, en er 
kunnen door het binnendringen van water en vuil 
storingen in de werking ontstaan. 

19.2 Monitor Reinig de monitor met een zachte doek. 



Garantie en service 
 

44 

20 Garantie en service 
20.1 Garantie Elk Wöhler VIS 400 kleurenmonitor wordt in de 

fabriek gecontroleerd op feilloze werking en 
verlaat onze fabriek pas na een grondige 
kwaliteitscontrole. 
 
Bij deskundig gebruik bedraagt de garantie op de 
Wöhler VIS 400 kleurenmonitor twaalf maanden 
vanaf de datum van verkoop, met uitzondering 
van de kunststof koepel van de VIS 3xx. 
De kosten voor het transport en de verpakking 
van het apparaat in geval van een reparatie zijn 
niet gedekt door deze garantie. 
Deze garantie vervalt als er reparaties en 
aanpassingen aan het apparaat door niet 
bevoegde derden werden uitgevoerd. 

20.2 Service Service is bij ons een begrip. Ook na de 
garantieperiode staan wij u vanzelfsprekend 
graag te woord. 
• U kunt de video-inspectiecamera naar ons 

terugsturen. Wij repareren de camera binnen 
een paar dagen en sturen hem naar u terug 
met onze leveringsdienst. 

• Via telefoon staan onze technici voor vragen 
en hulp graag ter beschikking. 



Accessoires 
 

 45 

21 Accessoires 
Wöhler Camerakop ø 40 mm kleur, draai- en kantelbaar incl. 
beschermtas 

Bestelnr. 8930 

Minicamerakop ø 26 mm kleur incl. beschermtas Bestelnr. 8920 

Kabelhaspel Wöhler VIS 400 Bestelnr. 7816 

Wöhler camerahaspel 42 incl. 30 m ø 7 mm glasvezel-
camerastang rood 

Bestelnr. 7307 

Geleidingssysteem 100 Wöhler VIS  Bestelnr. 3884  

Geleidingssysteem 150 Wöhler VIS Bestelnr. 3882  

Wöhler Rolgeleiding ø 75 mm met kliksluiting Bestelnr. 3681  

Wöhler Beschermkorf camerakop Ø 26 mm Bestelnr. 3847 

Extra gewicht edelstaal 740 g Bestelnr. 3857  

Geleidingskogel ø 30 x 27 mm Wöhler VIS Bestelnr. 3634  

Snellaadapparaat in tafelbehuizing 230 V / 1,5 A / 50 h Bestelnr. 56102  

Beschermkorf Wöhler for camerakop Ø 40 mm Bestelnr. 3682  

Glaskoepel ø 60 mm met beschermkorf ten behoeve van 
camerakop ø 51 mm 

Bestelnr. 3494 

Glaskoepel ten behoeve van camerakop ø 40 mm Bestelnr. 3674  

Glaskoepel ten behoeve van camerakop ø 51 mm Bestelnr. 7802  

Kunststof koepels ten behoeve van camerakop ø 51 mm, 5 
stuks 

Bestelnr. 7075 

Kunststof koepels, ten behoeve van camerakop ø 40 mm, 
Pakket a 10 stuks 

Bestelnr. 3675  

Wöhler losneembare verlichtingsring Bestelnr. 4194 
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22 Konformitätserklärung 
De fabrikant:  
 
WÖHLER Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1, D-33181 Bad Wünnenberg 
 
verklaart hierbij dat de producten: 
 
 Wöhler VIS 400 Kleurenmonitor 
 
overeenkomen met de fundamentele voorschriften in de richtlijnen betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische 
compatibiliteit (2014/30/EU) en de Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU). 

Ter beoordeling van het product ten aanzien van de elektromagnetische compatibiliteit 
werden de volgende normen in acht genomen: 
 
EN 55024 
EN 55022 Klasse B 
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23 Garantie en service 
23.1 Garantie Elk Wöhler VIS 400 kleurenmonitor wordt in de 

fabriek gecontroleerd op feilloze werking en 
verlaat onze fabriek pas na een grondige 
kwaliteitscontrole. 
Bij deskundig gebruik bedraagt de garantie op de 
Wöhler VIS 400 kleurenmonitor apparaten twaalf 
maanden vanaf de datum van verkoop. 
Onderdelen onderhevig aan slijtage en de 
batterijen worden niet gedekt door de garantie.  
De kosten voor het transport en de verpakking 
van het apparaat in geval van een reparatie zijn 
niet gedekt door deze garantie. 
Deze garantie vervalt als er reparaties en 
aanpassingen aan het apparaat door niet 
bevoegde derden werden uitgevoerd. 

23.2 Service Service is bij ons een begrip. Ook na de 
garantieperiode staan wij u vanzelfsprekend 
graag te woord. 
• U kunt de video-inspectiecamera naar ons 

terugsturen. Wij repareren de camera binnen 
een paar dagen en sturen hem naar u terug 
met onze leveringsdienst. 

• Via telefoon staan onze technici voor vragen 
en hulp graag ter beschikking. 
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Points of sale and service 
 
Germany 
 
Wöhler Technik GmbH 
Wöhler-Platz 1 
33181 Bad Wünnenberg 
Tel.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-96100 
info@woehler.de 
www.woehler.de 
 

Wöhler West 
Castroper Str. 105 
44791 Bochum 
Tel.: +49 234 516993-0  
Fax: +49 234 516993-99 
west@woehler.de 
 

Wöhler Süd 
Gneisenaustr.12 
80992  München 
Tel.: +49 89 1589223-0 
Fax: +49 89 1589223-99 
sued@woehler.de 

USA 
Wohler USA Inc. 
5 Hutchinson Drive 
Danvers, MA 01923 
Tel.:  +1 978 750 9876 
Fax.: +1 978 750 9799 
www.wohlerusa.com 
 
Italy 
Wöhler Italia srl 
Via Coraine 21 
37010 Costermano VR 
Tel. +39 045 6200080 
Fax. +39 045 6201508 
www.woehler.it 
 
Austria 
Wöhler GmbH 
Heinrich-Schneidmadl-Str. 15 
3100 St. Pölten 
Tel.: +43 2742 90855-11 
Fax: +43 2742 90855-22 
info@woehler.de 

Czech Republic 
Wöhler Bohemia s.r.o. 
Za Naspern 1993 
393 01 Pelhrimov 
Tel.: +420 565 323 076 
Fax: +420 565 323 078 
info@woehler.cz 
 
France 
Wöhler France SARL 
31 Bis Rue Georges Ohnet 
31200 Toulouse 
Tel.: +33 5 61 52 40 39 
Fax: +33 5 62 27 11 31 
info@woehler.fr 
www.woehler.fr 

Your contact: 

 

http://www.woehler.it/
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