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1 Yleistiedot 
1.1 Käyttöohjeita 

koskevia tietoja 
Näiden käyttöohjeiden avulla pystyt käyttämään 
Wöhler VIS 2xx ja VIS 3xx -laitteita varmasti. 
Säilytä nämä käyttöohjeet siten, että ne ovat aina 
käsillä. 
Wöhler VIS 2xx ja VIS 3xx -laitteita saa käyttää 
ehdottomasti vain ammattitaitoinen henkilökunta 
ja vain määräystenmukaiseen tarkoitukseen. 
Emme ota vastuuta vahingoista, jotka syntyvät 
näiden käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuen. 

1.2 Käyttöohjeiden 
sisältämiä ohjeita  VAROITUS! 

On tunnuksena ohjeille, joita laiminlyötäessä on 
olemassa loukkaantumis- tai kuoleman vaara. 

 

 HUOMIO! 
Viittaa vaaroihin, joiden seurauksena saattaa olla 
laitteen rikkoutuminen. 

 

 HUOMAUTUS! 
Tähdentää vihjeitä ja muita hyödyllisiä tietoja. 

1.3 Määräystenmukai
nen käyttö 

Tarkastuskameraa saa käyttää ainoastaan 
putkien ja kuilujen, esim. savupiippujen, 
ilmanvaihtojärjestelmien, jätevesiputkien jne. 
optiseen tarkastukseen ja dokumentointiin. 
Laitetta saa käyttää ainoastaan 
ammattihenkilökunta. 
Kaikenlaineen muu käyttö katsotaan 
määräystenvastaiseksi ja on kiellettyä. 
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1.4 Toimituksen 

sisältö 
Laite Toimituksen sisältö 

VIS 2xx / 3xx Laukku 

Työntövarsi 

Monitori 

2 vaihtoakkua NiMH 

1 liukumista estävä 
matto 

Verkkolaite 

2 GB SD-kortti  
(VIS 240 / VIS 340) 

Mini USB-kaapeli 
(VIS 240 / VIS 340) 

VIS 2xx Pienoisvärikamerapää 

VIS 3xx Pyörivä / kääntyvä 
värikamerapää 

5 muovista varakupua 
 

1.5 Kuljetus 
 HUOMIO! 

Laite saattaa rikkoutua epäasianmukaisessa 
kuljetuksessa! 

Kuljetusvaurioiden välttämiseksi on laitetta 
kuljetettava aina sille tarkoitetussa laukussa. 
Laukku ostetaan yhdessä laitesarjan kanssa. 
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1.6 Käytöstäpoistaminen 

 

Elektroniikkalaitteita ei saa hävittää 
kotitalousjätteiden mukana, vaan ne on 
hävitettävä voimassa olevien 
ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. 
Vialliset akut ovat ongelmajätettä ja ne on 
toimitettava jätteenkäsittelyä varten vastaaviin 
keräyspisteisiin. 
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1.7 Valmistajan 
osoite 

Wöhler Messgeräte Kehrgeräte GmbH 
Schützenstr. 41 
D 33181 Bad Wünnenberg 
puh.: +49 2953 73-100 
faksi: +49 2953 73-250 
sähköposti: mgkg@woehler.de 
Huoltotukipalvelu: 
+49 2953 73-200 

2 Tekniset tiedot 
2.1 Monitori 

 
Kuva 1: Monitori 

Selostus Laitetiedot 

TFT-näyttö 7“ / 16:9  ja 4:3 

paino 400 g 

kotelon mitat 176 x 114 x 32 mm  

videolähtö FBAS-signaali 

virtalähde 1 x akku NiMH 

virranotto adapteri 

jännite 12 V 

käyttölämpötila 0 - 40 °C 

säilytyslämpötila - 20°C ...+ 50°C 
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2.2 Pienoiskamerapä
ä väri 

 

 
Kuva 2: Pienoiskamerapää 
 

Selostus Laitetiedot 

tyyppi 1/3“ Color CCD 

valoherkkyys 0,5 lux 

objektiivi f = 2,31 mm, F = 2,4 

katselukulma 120° 

valolähteet 12 valkoista LEDiä 

suojaus vesitiivis  
IP 68:n mukaisesti 

mitat 26 mm x 38 mm 
 

2.3 Pyörivä/ 
kääntyvä 
kamerapää 

 
Kuva 3: 
Pyörivä/kääntyvä kamerapää 
 

Selostus Laitetiedot 

tyyppi 1/3“ Color CCD 

valoherkkyys 0,5 lux 

objektiivi f = 2,31 mm, F = 2,4 

näkökenttä 120° 

valolähteet 12 valkoista LEDiä 

suojaus vesitiivis IP 67 

mitat 40 mm x 60 mm 
 

2.4 Työntövarsi Selostus Laitetiedot 

pituus 20 m 
saatavana myös  
30 m pituisena  

läpimitta 6,5 mm (VIS 3xx) 
6 mm (VIS 2xx) 
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2.5 Digitaalinen 
metrimittaus  
(VIS 
230/240/330/340) 
 

Selostus Laitetiedot 

resoluutio 0,04 m 

maks. poikkeama 10% mitta-arvosta 
 

2.6 Tallentaminen  
(VIS 240 / VIS 340) 

Selostus Laitetiedot 

muistikortti maks. 32 GB (kortti on 
formatoitava 
vastaavasti PC:llä, 
FAT 32) 

kuvauskapasiteetti n. 1h / GB 

kuvan resoluutio 640 x 480 (VGA)/ 
maks. 30 fps 

kuvaformaatti ASF (MPEG4) 
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3 Rakenne ja toiminta  

 
Kuva 4: VIS 3xx 
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Selitykset: 
 

A Monitori 
B Käyttönäppäimet monitori 

 - kirkkaus / kontrasti 
 - värien säätö 

C käyttönäppäimet ja kameran ohjaus (vain VIS 3xx) 
kuvaus- ja näyttötoiminnolla (VIS 240 / VIS 340) 

D Kamerapää, vesitiivis: 
VIS 3xx: pyörivä ja kääntyvä  

värikamerapää 40 mm Ø 
 VIS 2xx: Pienoisvärikamerapää 26 mm Ø 

E Järjestelmäkytkin seuraavilla toiminnoilla: 
 - Päälle/Pois (järjestelmä) 
 - laitteen ja akun tilanäyttö 
 - nollaus metrilaskenta 
 - poistu  

F Muistikorttiaukko (VIS 240 / VIS 340) 

G Mini-USB-liitäntä (VIS 240 / VIS 340) 
H Adapteriliitäntä (18V/1,6A) 
I Videolähtö 
J Säilytyslokero 1 lisälaitteita varten 
K Vara-akku 
L Adapteri 
M Toiminnassa oleva akku 
N Säilytyslokero 2 lisälaitteita varten 
O Säilytyslokero 3 lisälaitteita varten 
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3.1 Mallit 

Mallit eroavat toisistaan seuraavasti: 
 
3.1.1 VIS 2xx  

Varusteet - Pienoiskamerapää Ø 26 mm 
- VIS 220: metrijaotus GRP-työntövarressa 
- VIS 230: elektroninen metrimittaus, 

valinnaisesti myös Lokator Wöhler L 24:llä 
- VIS 240: lisäksi video-otosten 

tallennusmahdollisuus, valinnaisesti myös 
Lokator'illa 

Käyttöalue - Pakokaasujohdot 40 mm:stä alkaen  
- Ilmanvaihtojärjestelmät 40 mm:stä alkaen 
- Vauriokohtien analyysi 40 mm - 125 mm:n 

jätevesiputkissa  
-  Lokator L 24:ssä, vasta Ø 50 mm:stä alkaen 
 

3.1.2 VIS 3xx   

Varusteet - Pyörivä ja kääntyvä kamerapää  
(optiikka 360° pyörivä ja 180° kääntyvä) ja 
Ø 40 mm 

- VIS 330: elektroninen metrimittaus, 
valinnaisesti myös Lokator Wöhler L 24:llä 

- VIS 340: lisäksi video-otosten 
tallennusmahdollisuus, valinnaisesti myös 
Lokator'illa 

 
Käyttöalue - Pakokaasujohdot Ø 60 mm:stä alkaen yli 

87:n polvilla 
- Jätevesijohdot alkaen Ø 70 mm:stä 
- Savupiiput 
- Ilmanvaihtojärjestelmät 60 mm:stä alkaen 
- Vauriokohtien analyysi Ø 70 mm:stä alkaen 
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3.2 Ohjauskenttä  

VIS 220 /230 

 
Kuva 5:  
VIS 220 / 230:n ohjauskenttä 
 
 

Ohjauskentässä on kamerajärjestelmän päälle/pois–
kytkin. Kameran ollessa päällekytkettynä ja akun 
ollessa täysin ladattu, on käynnistyskytkimen 
ympärillä vihreä valo.  

Akun latautuessa vilkkuu reuna punaisena ja 
latauksen jälkeen palaa alaosassa punainen valo. 
 
Päälle/pois-kytkimellä kytketään päälle sekä kamera 
että monitori. (Koskee kaikkia malleja) 

 

 

VIS 330 

 
Kuva 6:  
VIS 330:n ohjauskenttä 

 

Ohjauskentästä löytyvät sekä kamerajärjestelmän 
päälle/pois-kytkin että pyörivän ja kääntyvän 
kamerapään ohjausnäppäimet. Optiikka pyörii 360° ja 
kääntyy 180°. 

Keskimmäisillä nuolinäppäimillä voidaan kääntymistä 
ohjata 180°. Molemmilla ulommaisilla kaarevilla 
nuolilla voidaan linssiä pyörittää yhteensä 360°. 

VIS 240 / 340 

 
Kuva 7:  
VIS 240 / 340:n ohjauskenttä 

 

Vain VIS 340:ssä optiikka on 360° pyörivä ja 180° 
kääntyvä. Keskimmäisillä nuolinäppäimillä voidaan 
kääntymistä ohjata 180°. Molemmilla ulommilla 
kaarevilla nuolilla voidaan linssiä pyörittää yhteensä 
360° (ei VIS 240). 
Uloimmat kaarevat nuolet Navigointi näyttötilassa 
valikossa  
(VIS 240 / VIS 340). 
Rec-näppäin: videotallennuksen käynnistys ja 
lopetus. 
Play-näppäin: tallennetun videon esittäminen 
Päälle/pois-kytkin: toiston lopetus 
REC-näppäintä painetaan 2 sekuntia: 
videotiedoston poistaminen . Tällöin ilmestyy ikkuna, 
jossa ilmoitus „Video poistettu“. 
Nuolinäppäimet: Esitettävän otoksen valinta. 
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 Päälle/Pois-kytkimen toiminnot 

Paina Toiminto 

2 sekuntia  järjestelmän 
päälle/pois-
kytkeminen 

lyhyesti Escape  
(näyttötilassa) 

lyhyesti nollaus metrilaskenta 
 

 
3.3 Monitori 

3.3.1 Väriasetukset 

 

Monitori  
VIS 2xx / 3xx  
 

 
Kuva 8: Monitori 

Näppäimillä ▼☼▲ säädellään kirkkautta 
▼: tummempi ▲: kirkkaampi 

Näppäimillä ▼ ▲ säädellään värivoimakkuus 

▼: Värivoimakkuus vähenevä musta-valkoiseen 
kuvaan asti 

▲: Värivoimakkuus kasvava 

 

3.3.2 Näyttöformaatin asetus 

Monitorisarjanumerosta 11010001 ja korkeampi alkaen voidaan näyttöformaattia 
muuttaa. Sarjanumero löytyy monitorin takapuolelta. 

 
 

 

• Kytke kamerajärjestelmä päältä pois. 
• Paina samanaikaisesti vasemmanpuoleista 

monitorinäppäintä ja päälle/pois-kytkintä. 
Näyttöformaatti on vaihdettu nyt 16:9 :stä 4:3 :een 
tai päinvastoin. 
 

 HUOMAUTUS! 
Suosittelemme käyttämään putkissa 
näyttöformaattia 4:3, koska laajakuvaformaatissa 
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16:9 kuva saattaa vääristyä.  
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4 Käyttöönottovalmistelut 
4.1 Akkujen lataustila 

ja lataaminen 
 

 VAROITUS! 
Epäasiallinen akkujen käsittely aiheuttaa 
loukkaantumisvaaran! 
Älä heitä akkuja tuleen äläkä altista niitä korkeille 
lämpötiloille. Uhkana on räjähdysvaara! 
Käsiteltäessä akkuja epäasiallisesti saattaa niistä 
vuotaa ulos ihoärsytystä aiheuttavaa nestettä. 
Vältä kontaktia nesteen kanssa. Jos kontakti 
nesteen kanssa on päässyt syntymään, huuhtele 
iho runsaalla vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, 
huuhtele välittömästi 10 minuutin ajan vedellä ja 
hakeudu viipymättä lääkärin hoitoon! 

 

 VAROITUS! 
Sähkövirrasta aiheutuva hengenvaara! 
Älä tartu verkkopistokkeeseen koskaan märillä 
käsillä! 
Pidä adapteri etäällä kosteasta! 
Älä vedä adapteria pistorasiasta kaapelista 
vetämällä, sillä se saattaa irrota! 
Käytä adapteria vain, kun tyyppikilvessä mainittu 
jännite vastaa pistorasian jännitettä! 

 

Akkuvarauksen näyttö 
 

 
Kuva 9: Käynnistysnäppäin vilkkuvalla 

reunalla 
 

Kameran ollessa päällekytkettynä näyttää 
akkuvarauksen näyttö akkujen lataustilan 
näyttöruudussa oikealla ylhäällä. Näyttö vilkkuu 
akkujännitteen ollessa alhainen. Jos jännite 
laskee edelleen, vilkkuu käynnistysnäppäimen 
reuna punaisena ja kamera sammuu 
itsetoimisesti.  
Kameran voi kytkeä uudelleen päälle vasta sitten 
kun akku on vaihdettu tai latausta varten on liitetty 
verkkokaapeli. 
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Akkujen lataaminen Lataa akut seuraavalla tavalla: 
Asianmukainen verkkolaite liitetään latausliitännän 
kautta laitteen kanssa ja kytketään virtaverkkoon. 
Päälle/pois-kytkimen alareuna vilkkuu punaisena 
latauksen ajan, latauksen päätyttyä palaa 
alareunassa jatkuva punainen valo. 

 

5 Käyttö 
5.1 Järjestelmän ja monitorin käynnistäminen 

VIS 2xx / 3xx • Muistikortin (maks. 32 GB) asettaminen 
 

 HUOMAUTUS! 
Kortti on formatoitava ensiksi PC:llä (FAT 32). 

• Laite kytketään päälle ohjauskentän 
käynnistys-/sammutusnapista 

 

5.2 Käyttöä koskevia huomautuksia 

Voimakkaita magneetti- tai 
sähkökenttiä  HUOMIO! 

Älä käytä laitetta TV-tornien, siirrettävien 
radiolähettimien eikä muiden magneetti- tai 
sähkökenttälähteiden läheisyydessä, sillä ne 
saattavat aiheuttaa kuvahäiriöitä. 

 

Ulkoiset vaikutukset 
 HUOMIO! 

Ulkoiset vaikutukset, kuten staattiset purkaukset 
saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tällaisessa 
tapauksessa tulisi kamera sammuttaa ja kytkeä 
sen jälkeen jälleen päälle. 
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Työntövarsi - työnnä tasaisesti, vedä ja työnnä 
tempomatta ja hitaasti voimaa 
käyttämättä 

- älä vedä varrenpään yli 
- älä taita älä vedä terävien kulmien yli 

 HUOMIO! 
Puhdista työntövarsi ennen sisääntyöntöä kuivalla 
liinalla, jotta lika- /nokihiukkasia ei pääse 
kaapelikelaan laukun sisään! 

 

Laukku - suojaa laukun sisältö vedeltä 
- älä heitä laukkua 

Kamerapää - suojaa kamerapään linssi 
naarmuuntumiselta 

 HUOMAUTUS!  
Toimitusvalmis VIS 3xx:n kamerapää on suojattu 
muovikuvulla, joka voidaan tarvittaessa vaihtaa 
esim. naarmujen takia uuteen. Vaihtoehtona on 
lasikupu, joka voidaan kiertää muovikuvun tilalle! 
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6 Kamerapään ja kuvun vaihtaminen 

6.1 Värikamerapään 
VIS 3xx  
kuvun 
vaihtaminen 

 
Kuva 10: Kamerakuvun asentaminen 

Ennen uuden kuvun asettamista on kierre 
voideltava silikonirasvalla. Kupua vaihdettaessa 
on huomioitava, että kupu on kierrettävä kiinni 
viimeiseen kierteeseen saakka. Muussa 
tapauksessa ei voida taata, että kamerapää on 
tiivis. Sisääntunkeutuva vesi ja lika voivat 
aiheuttaa toimintahäiriöitä. 

6.2 Kamerapään 
vaihtaminen 
laitteessa VIS 230 
/ 330 
(paikantimella) 

 
Kuva 11: Kamerapää paikantimella 

Pienois- ja/tai pyörivä/kääntyvä kamerapää 
voidaan kiertää työntövarren päähän tai irrottaa 
siitä. 
Vain lujasti kiinni kierretyt osat takaavat vesitiiviin 
liitoksen. 

 HUOMIO! 
Kierrä kamerapää käsin kiinni eikä missään 
tapauksessa hohtimilla! 
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7 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen (VIS 240/ 340) 
VIS 240 / 340 

 
Kuva 12: VIS 240 / 340:n 
ohjauskenttä: Paina nuolella 
merkittyjä näppäimiä 
samanaikaisesti 

• Kamera on sammutettu ja pidä näppäintä ▲ 
painettuna sekä kytke kamera samalla päälle. 

 

 
Kuva 13: Valikko päivämäärän, 
kellonajan, pituusyksikön ja 
päivämäärän sekä kellonajan 
formaatin asettamista varten 

Kamera kytkeytyy päälle ja näyttöön ilmestyy valikko, 
jossa voit tehdä seuraavat asetukset: 

- Päivämäärä 

- Kellonaika 

- Lukema metreinä tai jalkoina (feet) 

- DD.MM.YY tai DD/MM/YY  
(päivämääränäytön formaatti) 

- 12 h tai 24 h ajannäyttö 

• Liikut valikossa nuolinäppäimillä ja arvot muutat 
ylös- ja alasnäppäimillä. 

• Poistuaksesi valikosta paina Päälle/pois-
näppäintä. 
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8 Videoiden esittäminen PC:llä 
8.1 VLC-Viewerin  

asennus 

 

• Aseta mukana toimitettu CD PC:n CD-
asemaan. (VLC-Viewerin voi ladata ilmaiseksi 
internetistä.) 

• Klikkaa Index.html. Valikko avautuu. 
• Klikkaa painiketta „Asenna“. 
• Asennuksen päätyttyä voidaan 

videotallennukset näyttää ASF(MPEG 4) -
formaatissa. 

8.2 Otoskuvien 
tuottaminen 

 
Kuva 14: Otoskuvien tuottaminen 

 
 
 

• Tuottaaksesi otoskuvia videosta, klikkaa 
valikossa näytön aikana Video – Tilannekuva. 
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8.3 Otoskuvalista 

 

• Klikkaa VLC-Viewerin käynnistyksen jälkeen 
kohtaa "Extra" ja sen jälkeen "Asetukset". 

• Valitse vasemmalta puolelta symboli "Video". 
• Klikkaa kentässä "Videotilannekuvat" 

painiketta "Etsi..." ja valitse kansio, johon 
otoskuvat tallennetaan. 

• Voit valita luotujen tiedostojen lähtömuodon 
(png tai jpg) sekä antaa oman etuliitteen, 
joka asetetaan tiedoston nimen eteen. 

•  Asetukset hyväksytään painikkeella 
"Tallenna".  

Koska tässä ohjelmassa on kyse ilmaisesta 
ohjelmistosta ("Open Source"), emme voi antaa 
minkäänlaista teknistä tukea. Lisätietoja 
ohjelmasta sekä uusimmasta versiosta löydät 
valmistajan verkkosivulta www.videolan.org 
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9 VIS 2xx / VIS 3xx ohjausapulaitteita koskevia 
suosituksia 

Seuraavassa annamme tämänhetkisiin kokemuksiimme perustuvia yleisiä suosituksia 
ohjausapulaitteita varten putkia ja kuiluja tarkastettaessa.  
Koska jokainen putki- ja kuilujärjestelmä on yksilöllisesti erilainen, on jokaisessa 
yksittäistapauksessa päätettävä paikan päällä apulaitteiden käytöstä. Tarkoitukseen 
sopivaa ohjausapulaitetta valittaessa on huomioitava, että hyvän ohjauksen lisäksi on 
varmistettava ongelmaton kamerapään sisäänvienti ja ulosveto. Ohjausapulaitteiden 
mahdollinen kiinnijuuttumis- tai takertumisvaara putkessa on otettava huomioon. 
 

 HUOMAUTUS! 
Tässä luvussa mainitut suositukset koskevat lisälaitteita. Se mihinkä putkikokoon kukin 
kamerajärjestelmä soveltuu, ilmoitetaan luvussa 3.1. 

 

Ø 40 - 50 mm Videotarkastusjärjestelmää voidaan käyttää ilman 
lisälaitteita 

Ø 50 – 70 mm Videotarkastusjärjestelmää voidaan käyttää ilman 
lisälaitteita. Linssin naarmuuntumisen ehkäisemiseksi 
voidaan käyttää objektiivin suojusta. Jos vaakasuorassa 
osassa esiintyy vettä ja lietettä, käytä rullaohjainta 

Ø 70 – 100 mm Tarkastus voidaan suorittaa ongelmitta rullaohjaimella tai 
ilman. Syöksykouruissa tai tehtäessä tarkastus 
pystysuorassa kohteessa, on käytettävä ohjauspainoa 

Ø 100 – 154 mm On mahdollista käyttää keskitysohjainta objektiivin 
suojuksella varustetun rullaohjaimen kanssa tai ilman 
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10 Häiriöt 

Häiriö Mahdollinen syy Korjaus 

Akun varausnäyttö 
monitorissa näyttää 
alhaista lataustilaa. 

Akut ovat tyhjät. Vaihda käytössä oleva 
akku vara-akkuun ja/tai 
kytke verkkopistokkeella. 

Monitori sammunut, mutta 
kamerapäässä valo. 

Monitorin pistoketta ei ole 
työnnetty kunnolla sisään. 

Työnnä pistoke sisään 
monitorin takapuolella. 

Musta/valkoinen kuva Värivoimakkuuden 
minimaalinen säätö 

Aseta monitorissa näppäin 
4 ylemmäksi 
värivoimakkuuden 

säätämiseksi  ▲: 

VIS 3xx huono kuva Muovikupu 
naarmuuntunut. 

Vaihda muovikupu, 
vaihtoehtona lasikupu. 

Kamera tai monitori ei 
reagoi 

Paristo / akku on tyhjä. Vaihda toiminnassa oleva 
akku vara-akkuun ja/tai 
kytke verkkopistokkeella. 

Laitteessa on vika. Lähetä laite korjattavaksi. 

Monitorissa sininen näyttö 
ja NO SIGNAL 

Varsi on katkennut. Lähetä laite korjattavaksi. 

Kaapelin pistoliitosta 
monitoriin ei ole yhdistetty 
asianmukaisesti.  

Yhdistä pistoliitos 
uudelleen. 
Pistoliitoksessa olevassa 
kaapelissa on vika. Lähetä 
laite korjattavaksi. 

Vaihdettavan 
värikamerapään 
pistoliitosta VIS 230 
/330:ssä Lokator'in kanssa 
ei ole yhdistetty 
asianmukaisesti  

Työnnä vaihdettava 
värikamerapää uudelleen 
paikoilleen. 

 



Huolto 
 

25  

11 Huolto  
Huoltoa ja hoitoa koskevia ohjeita Jotta VIS 2xx / 3xx:n virheetön toiminta voidaan 

taata, on laite huollettava säännöllisesti. Huolto 
käsittää toimenpiteitä, jotka laitteen käyttäjä voi 
itse suorittaa. 
 

Kamerapää Puhdista objektiivi ainoastaan puhtaalla, 
pehmeällä ja kostealla liinalla ilman 
puhdistusaineita. 
 

Työntövarsi Vedä työntövarsi säännöllisesti kokonaan ulos 
laukusta ja puhdista sitten pehmeällä kostealla 
liinalla. 
 

Monitori Puhdista monitori pehmeällä liinalla. 
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12 Takuu ja huoltopalvelu 
12.1 Takuu Jokaisen Wöhler VIS 2xx / 3xx -

tarkastuskamerajärjestelmän kaikki toiminnot 
tarkastetaan tehtaalla ja tarkastuskamerat 
lähtevät tehtaaltamme vasta perusteellisen 
laaduntarkastuksen jälkeen.  
 
Asianmukaisesti käytettäessä on Wöhler VIS 2xx / 
3xx:n takuuaika kaksitoista kuukautta 
ostopäivästä alkaen, lukuun ottamatta kaikkia 
VIS 3xx:n akkuja ja muovikupua.  
Laitteen korjaustapauksessa tämä takuu ei kata 
kuljetus- eikä pakkauskustannuksia. 
Tämä takuu raukeaa, jos laitteen korjaukset ja 
muutokset suorittaa ulkopuolinen, ei valtuutettu 
taho. 

12.2 Huoltopalvelu HUOLTO on meille erittäin iso asia. Siksi olemme 
palveluksessasi luonnollisesti myös takuuajan 
päätyttyä. 
• Lähetät tarkastuskamerasi meille, korjaamme 

sen muutamassa päivässä ja lähetämme sen 
sinulle pakettipalvelumme kautta. 

• Välitöntä apua saat puhelimitse 
teknikoiltamme. 
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13 Lisävarusteet 
Wöhler VIS ohjausapulaitesarja 110  VIS 3xx:lle  

Wöhler VIS ohjausapulaitesarja 70  VIS 2xx:lle  

Laajennuselementti Wöhler VIS -ohjausjärjestelmään  

Tankoelementti Wöhler VIS -ohjausjärjestelmään 

Wöhler rullaohjain 110  VIS 3xx:lle 

Jatkokappale Wöhler VIS -ohjausjärjestelmään  

Ohjauspaino ruostumatonta terästä  

Pallo-ohjain  

Pikalaturi 2,5 A / 230 V / 50 HZ  

Vaihdettava vara-akku  

Kuvun suoja VIS 3xx:lle 

Lasikupu 

Muoviset varakuvut (10 kappaletta)  

Liukumisen estävä matto  

Lisävalot valkoisilla LEDeillä VIS 220:lle  

Sivulle katsova peili  

Harjasarja Wöhler VIS (24-osainen)  

Työntöholkki VIS 2xx:lle 

Työntöholkki ja objektiivin suojus VIS 2xx:lle 
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14 Konformiteettiselvitys 
Valmistaja:  
 
WÖHLER Messgeräte Kehrgeräte GmbH 
Schützenstr. 41, D-33181 Bad Wünnenberg 
 
vakuutta, että tuotteet: 
 
tuotteen nimi:   Tarkastuskamerajärjestelmä 
mallinumero: Wöhler VIS 2xx / 3xx 
 
ovat pääasiallisten suojavaatimusten mukaiset, jotka on määritelty jäsenvaltioiden 
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetussa neuvoston direktiivissä koskien 
sähkömagneettista yhteensopivuutta (2004/108/EY) ja pienjännitettä (2006/95/EY).  

Tuotteen arvioimiseksi koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta sovellettiin 
seuraavia standardeja:  
 
EN 55024 
EN 55022 luokka B 
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