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Denne håndboken og alle opplysninger, bilder og tegninger i den er 
immateriell eiendom som tilhører  
Kummert GmbH. 

Det er tillatt å bruke dem når enhetene benyttes. All bruk utover dette 
er forbudt uten produsentens skriftlige godkjenning. 

Alle navngitte produkter og beskrivelser er varemerker og/eller registrerte 
varemerker som tilhører de respektive produsentene 

Oppbevar håndboken som et fremtidig oppslagsverk! 
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Introduksjon 

Om håndboken 

Håndboken sørger for sikker bruk av enhetene og må oppbevares i nærheten av enhetene, slik at den 
er lett tilgjengelig for alle ansatte. 

Alle ansatte må lese nøye gjennom og forstå denne håndboken før de begynner å arbeide. Som en 
forutsetning for sikker bruk er det viktig å følge alle sikkerhetsinstrukser og driftsprosedyrer som er 
beskrevet i denne håndboken. 

Dessuten må man følge de lokale ulykkesforebyggende forskriftene og generelle 
sikkerhetsbestemmelser som gjelder for bruken av enhetene. 

Forklaring på symbolene 

Sikkerhetsanvisningene i denne håndboken angis av symboler. Sikkerhetsanvisningene uttrykker 
omfanget av faren. 

 

Denne kombinasjonen av symbol og signalord identifiserer en mulig farlig situasjon som kan 
forårsake mindre eller små skader hvis den ikke unngås. 

 

Denne kombinasjonen av symbol og signalord identifiserer en muligens farlig situasjon, som kan 
forårsake skade på eiendom og miljø hvis den ikke unngås. 

 

TIPS Dette symbolet viser nyttige tips og informasjon for en effektiv og problemfri drift av 
enheten. 

SIKKERHET 

Riktig bruk 

Enhetene er bare ment å brukes til inspeksjon av rengjorte rørledninger i kombinasjon med originalt 
tilbehør og originale komponenter laget av Kummert GmbH. All annen bruk enn dette anses som 
uegnet. 
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Målgruppe 

Denne håndboken er beregnet på faglærte avløps- og rørinspektører eller personer med 
sammenlignbare, dokumenterte kvalifikasjoner. 

Sikkerhetsinformasjon 

Følgende avsnitt identifiserer gjenværende risikoer som kan forårsakes av enheten, selv om den 
brukes som tiltenkt. 

ADVARSEL 
Elektrisk spenning! 

Hvis isolasjonen eller de enkelte komponentene blir skadet, er det fare for skade med døden til 
følge på grunn av elektrisk støt. 

• Slå av enheten når den ikke er i bruk samt i forbindelse med vedlikehold og rengjøring. 
• Hvis det oppstår materielle skader, skal inspeksjon avsluttes umiddelbart og enheten 

repareres av et sertifisert servicesenter. 

ADVARSEL 
Kabelsikkerhet! 

Kabler utgjør en snublefare. 

• Legg kablene slik at ingen kan snuble i dem, eller sett opp et skilt som angir at det er fare 
for å snuble. 

 

Fare for fotosensitive epileptiske anfall! 

Noen mennesker kan få epileptiske anfall eller tap av bevissthet hvis de utsettes for enkelte 
visuelle bilder: 

• Hvis det oppstår epilepsilignende symptomer, stans alt arbeid umiddelbart og oppsøk 
lege. 

 

ADVARSEL 
Fare for personskade! 

Når du ruller fjæren ut og inn, kan det oppstå skader ved at trommelen går rundt, og ved at 
fjæren utilsiktet rulles ut. Derfor: 

 



 

6 NO 

• Ikke stikk hånden inn i trommelholderen under bruk. 
• Lås alltid trommelen hvis fjæren ikke rulles ut eller inn. 

ADVARSEL 
Oppladbart batteri! 

Enheten har et batteri. Feil bruk kan føre til eksplosjon: 

• Enheten må ikke åpnes. 
• Ikke slipp enheten. 
• Beskytt enheten mot sterk varme og sollys. 
• Batteriene skal bare lades med kabler og strømforsyning fra Kummert GmbH. 

ADVARSEL 
Ergonomi på arbeidsplassen! 

Enheten oppfyller ikke kravene til en ergonomisk arbeidsplass for enhver bruksstilling eller for 
hver bruker. 

 •  Unngå langvarig bruk i den samme stillingen. 

 

KLARGJØRING 

Leveringsomfang 

Tips Erstatningskrav kan bare fremsettes i den lovfestede tiden for krav. Rapporter alle feil 
så snart de oppdages. 

Leveransen skal inspiseres umiddelbart etter mottak for å sjekke at den er komplett og for å se etter 
mulige transportskader. Meld fra om transportskader til transportøren umiddelbart. 

Standard leveringsomfang inkluderer: 

• Easy HD 
• Oppladbart batteri 
• Batterilader 
• K-50 HD 
• K-28 HD 
• Stakefjær 50 m 
• Stakefjær m 
• USB-minnepinne 

Emballasje 

 TIPS Ta vare på emballasjematerialet for oppbevaring eller transport. 
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Emballasjen kan også omfatte materialer som følger med pakkene for å beskytte dem mot fukt eller 
kulde (f.eks. poser med silikagel, midler til beskyttelse mot kulde). 

Lagring 

Enheten skal alltid oppbevares under følgende forhold: 

• Må ikke oppbevares utendørs. 
• Oppbevares på et tørt og støvfritt sted. 
• Beskytt kontaktene på enheten med de medfølgende beskyttelseshettene. 

Transport 

Ved transport av enheten i kjøretøy er det viktig at man alltid følger de lokale forskriftene for sikring av 
lasten. I tillegg må det påses at enheten er beskyttet mot eksterne krefter. 

Enheten kan bæres fra kjøretøyet til bruksstedet (se klargjøring til arbeid). 

PRODUKTBESKRIVELSE 

Kort beskrivelse 

Easy HD er et komplett system for inspeksjon av rørledninger. Enheten er utformet for å styre det 
tilkoblede kameraet og filme tilstanden til rørledningen. Enheten er utstyrt med to stakefjærer og to 
kameraer. 

K-28 HD er et lite kamera som brukes for DN40 og oppover. Det er spesielt egnet for bend og er derfor 
ideelt for bruk i baderom og kjøkken. K-28 HD er godt festet til en 25 m lang stakefjær. 

K-50 HD brukes i rør med en diameter fra DN70. De blinkende LED-lampene garanterer perfekt 
belysning og skarpe, klare bilder. Digital panorering og vippefunksjon sørger for en detaljert inspeksjon 
som tidligere var umulig med et aksialkamera. Zoom, skarphet og lysstyrke kan justeres når som helst 
under inspeksjonen. K-50 HD føres inn i røret med en 50 m lang stakefjær. 

Spesifikasjoner 

  

Skjerm  12,3” 

Oppløsning 2736x1826 

Strømforsyning Batteri 18 V 

Ladetid Ca. 30 minutter 

Kamerabildekontroll   3D-joystick 

Prosessor Intel Core m3 7Y30 
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Flyttbart minne USB-minnepinne 

Bildeformat   JPEG 

Videoformat  MP4 

Kapslingsgrad IP54 

Tromler 25 m, 50 m 

Vekt  Ca. 15 kg 

Areal Ca.  360 mm x 475 mm 

Høyde Ca. 640 mm 
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Komponenter 
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1 Vingemutter  
2 Skjermdeksel 
3 3D-joystick 
4 K-28 HD 
5 Batteri 
6 Støtteføtter 
7 Dokumentklemme 
8 Trommellås (25 m) 
9 Quiver K-28 
10 Stakefjær 25 m   
11 Liten 

trommelholder 

12 
Bærehån
dtak  
13 
Trommell
ås (50 m) 
14 Quiver 
K-50 HD 
15 Stor trommelholder 
16 Stakefjær 50 m 
17 K-50 HD 
18 Berøringsskjerm 19 

Strømbryter 
20 USB-port  
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KLARGJØRING 

Transport til bruksstedet 

Enheten kan bæres til bruksstedet. Skjermdekselet skal lukkes under transport for å beskytte 
berøringsskjermen. Påse at kameraene er sikret i huset, og at trommellåsene er aktivert. Hold i 
bærehåndtaket og løft det opp for å bære enheten. 

Koble til flyttbare medier 

Alle registrerte data lagres på den tilkoblede flyttbare lagringsenheten. Koble en flyttbar disk til USB-
porten (1) på baksiden av Easy HD. 

 

Koble til K-50 HD 

Før du starter arbeidet, må du kontrollere at K-50 HD er tilkoblet. Hvis ikke det er tilfellet, må du koble 
til K-50 HD. 

Hold trommelholderen i fast grep med én hånd. Drei trommellåsen mot klokken til den griper. Trekk ut 
ca. en halv meter av fjæren. Drei trommellåsen med klokken til den griper. Trommelen dreier til neste 
stang på trommelholderen og stopper. 

Koble kamerakontakten til det 4-pinners støpselet på 
trommelen. Påse at pinnene er i riktig posisjon. 



 

NO 13   

 

  ADVARSEL 
Fare for personskade! 

Når du ruller fjæren ut og inn, kan det oppstå skader ved at trommelen går rundt, og ved at 
fjæren utilsiktet rulles ut. Derfor: 

• Ikke stikk hånden inn i trommelholderen under bruk. 
• Lås alltid trommelen hvis fjæren ikke rulles ut eller inn. 

 

Sett inn batteriet 

Kontroller at batteriet er tilstrekkelig ladet. Skyv batteriet ovenfra og ned i den angitte holderen til du 
hører en klikkelyd. 

 

Ta ut batteriet 

For å lade eller bytte batteriet må det fjernes fra enheten. Trykk knappen (1) nedover, ta tak i batteriet 
og trekk det oppover og ut av holderen. 
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Åpne skjermdekselet 

Drei vingemutteren mot deg for å løsne den. Flytt dekselet til ønsket posisjon. Stram vingemutteren 
for hånd ved å dreie den i motsatt retning. 
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BRUK 

Slå på Easy HD 

Trykk på av/på-bryteren. Vent til enheten og programvaren har startet opp. 

 

Trommellås  

Hold trommelholderen i fast grep med én hånd. For å frigjøre trommelen drei trommellåsen mot 
klokken til den griper. Trommelen kan rulles inn og ut. 

For å låse trommelen vris trommelen med klokken til den griper. Trommelen dreier til neste stang på 
trommelholderen og stopper. Nå kan ikke trommelen rulles ytterligere inn eller ut. 

ADVARSEL 
Fare for personskade! 

Når du ruller fjæren ut og inn, kan det oppstå skader ved at trommelen går rundt, og ved at 
fjæren utilsiktet rulles ut. Derfor: 

• Ikke stikk hånden inn i trommelholderen under bruk. 
• Lås alltid trommelen hvis fjæren ikke rulles ut eller inn. 
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Skyv kameraet inn i røret 

Løsne trommellåsen på den trommelen du vil bruke. Trekk kameraet ut av huset, og plasser det i røret 
som du vil inspisere. Skyv kameraet forover med fjæren. 

Trekk kameraet tilbake 

Trekk kameraet tilbake med fjæren. Plasser kameraet i huset, og fest trommellåsen. 

Bruk av K-50 HD/K-60 HD 

K-50 HD og K-60 HD styres via 3D-joysticken. 

Flytt bilde/ kamera 

Flytt 3D-joysticken opp, ned, til venstre eller høyre. 

Juster bilde/ kamera 

Trykk på 3D-joysticken for å rette ut bildet/kameraet. 

Juster fokus 

Drei 3D-joysticken til venstre for å fokusere på et nærmere 
område og til høyre for å fokusere på et fjernere område. 

PROGRAMVARE 

Oppstartsskjerm 

Etter at du har startet Easy HD, vises det levende bildet (1) av K-50 HD og kontrollene (2) på kameraet. 

Knappen Project (3) tar deg til prosjektsiden. 

Klikk på Home-knappen (4) for når som helst å gå tilbake til startsiden. 
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Hovedmeny 

Hovedmenyen åpnes og lukkes med 
menyknappen (1). 

2: Det åpnes et vindu der du kan koble 
Easy HD til et trådløst lokalt datanett 
(WLAN). 

3: Det åpnes et vindu der du kan velge en 
flyttbar disk og importere en skadekatalog.  

4: Redigeringsprogrammet for 
skadekatalogen åpnes. 

5: Det åpnes et vindu der du kan endre 
språk. En omstart er nødvendig.  

6: Servicemenyen åpnes. Her kan for 
eksempel trommelen programmeres etter 
at fjæren er skiftet.  

7: Versjonsnummeret for programvaren 
vises. Med ett klikk kan oppdateringen 
utføres hvis en slik er tilgjengelig. 

8: TeamViewer-vinduet åpnes. 
Skadekatalog  

For å forenkle registreringen av tilstanden 
kan det brukes en skadekatalog – dvs. en 
liste over observasjoner som det kan 
velges beskrivelser fra. 

Damage Catalog Editor, dvs. redigeringsprogram for skadekatalog, brukes til å opprette en 
skadekatalog. Det kan brukes på en datamaskin eller direkte på Easy HD. Hvis redigeringsprogrammet 
brukes på en datamaskin, eksporteres skadekatalogen til en flyttbar disk og importeres deretter til 
Easy HD. Til dette formålet er alternativet Import Damage Catalog, dvs. importer skadekatalog, 
tilgjengelig i hovedmenyen. 

Hvis skadekatalogen skal opprettes direkte på Easy HD, kan du åpne redigeringsprogrammet via 
hovedmenyen. 

Damage Catalog Editor 

Klikk på Damage Catalog Editor i hovedmenyen. 

Observasjonene er delt inn i grupper og oppføringer. Gruppen er hovedtermen, der det kan angis flere 
oppføringer. 

For å opprette en gruppe skal du klikke på knappen New (1) (ny). Det kommer et skjermtastatur, som 
teksten skrives inn med. Hvis du vil slette en gruppe, merker du den og klikker på Delete (2) (slett). 
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Hvis du vil opprette en oppføring, velger du den tilsvarende gruppen (3) og klikker på knappen New 
(4). Det kommer et skjermtastatur, som teksten skrives inn med. Hvis du vil slette en oppføring, velger 
du den og klikker på Delete (5). 

For å godta den opprettede skadekatalogen skal du klikke på Export (6) (eksporter). Vent til en 
melding bekrefter at eksporten er vellykket. Hvis du vil importere en skadekatalog, skal du klikke på 
Import (7) (importer). Vent til en melding bekrefter at importen er vellykket. 

 
Prosjekter 

Opprett prosjekt 

Hvis du vil opprette et prosjekt, skal du trykke på Project (1) og deretter på New (2). Skriv inn et navn. 
Hvis det er nødvendig, kan du definere flere egenskaper (3). 

Velg prosjekt 

Hvis du vil vise eller fortsette et prosjekt, må du først merke det. Trykk på Project (1) og på det 
ønskede prosjektet på listen (4). 

Slett prosjekt 

Trykk på Project (1), og merk det ønskede prosjektet på listen. Trykk på Delete (5), og bekreft 
meldingen med OK. 

Opprett rør 

Trykk på Next (6) (neste) eller på Pipe (7) (rør) for å bytte til rørhåndtering. 
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Rør 

Opprett rør 

Trykk på New (1), og skriv inn et navn på røret. Hvis det er nødvendig, kan du definere flere 
egenskaper (2). 

Velg rør 

Hvis du vil vise et opptak eller redigere røret, må du først merke det. Trykk på det ønskede røret på 
listen (3). 

Slett rør 

Trykk på det ønskede røret på listen (3). Trykk på Delete (4), og bekreft meldingen med OK. 

Opprett undersøkelse 

Trykk på Next (5) for å laste inn inspeksjonsvinduet. 
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Spill av video 

Velg ønsket rør fra listen, og trykk på Play (avspilling) (hvis det finnes en video, vil Play-knappen vises i 
stedet for Next-knappen). Observasjonslisten (1) vises på venstre side.  
Knappene for avspillingskontroll (2) vises på høyre side.  
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Undersøkelse 

Start undersøkelse 

Plasser kameraet i begynnelsen av røret. Trykk 
på Start of pipe (begynnelsen av røret) (1). Et 
numerisk tastatur (2) åpnes, der du kan justere 
plasseringen. Trykk på OK (3). Opptaket starter. 

Skrive inn tekst 

Trykk på Text (tekst) (1), og skriv inn ønsket 
tekst med skjermtastaturet. 
Merk posisjonen på klokken (1), og lagre et bilde 
(2) om nødvendig. Trykk på Delete (3) for å 
fjerne bildet.  

Trykk på OK (4). 
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Skriv inn observasjon (skadekatalog er 
påkrevd) 

Trykk på Observation (observasjon) (1), og velg 
fra listen(e) (2). 

Merk posisjonen på klokken (1), og lagre et 
bilde (2) om nødvendig. Trykk på Delete (3) for 
å fjerne bildet.  

Trykk på OK (4). 

 

 

Slett oppføring 

Trykk på oppføringen på observasjonslisten (1), 
og trykk på Delete. (2). Det vises en melding 
som angir at oppføringen bare kan slettes fra 
listen, men ikke fra videoen.  

Trykk på OK. 
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Angi bend 

Trykk på Bend (1). Juster vinkelen (2) ved å 
trykke på pilene. Merk posisjonen på klokken 
(3), og lagre et bilde (4) om nødvendig.  

Trykk på OK (5). 

Angi grenrør 

Trykk på Branch (grenrør) (1). Bestem vinkelen 
(2) og diameteren (3) ved å trykke på pilene. 
Merk posisjonen på klokken (3), og lagre et bilde 
(5) om nødvendig.  

Trykk på OK (5).  
 
 
 
 
 
 
 
Avslutt inspeksjon 

Trykk på End of pipe (slutten på røret) (1). Det 
vises en melding som angir at det ikke er mulig 
å fortsette opptaket senere.  

Bekreft med OK. 
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Start og sett inspeksjonen på pause manuelt 

Trykk på den grå prikken (1) for å starte 
opptaket. Prikken er rød så lenge opptaket 
kjører.  

Trykk på den røde prikken (2) for å sette 
opptaket på pause. Prikken er gul så lenge 
opptaket står på pause. 

Trykk på den gule prikken (3) for å fortsette 
opptaket. 

Auto-pause 

Hvis det ikke er aktivitet på 10 sekunder, settes 
opptaket på pause. Dette angis av den gule 
prikken (1). Opptaket starter automatisk når for 
eksempel trommelen flyttes. 
Kontrollelementer 

Etter start blir K-50 HD-kameraet automatisk 
slått på. Kameraikonet (1) på det aktive 
kameraet er mintgrønt. For å skifte kamera skal 
du trykke på det grå kameraikonet (i dette 
eksempelet er det kameraikonet (2) for K-28 
HD). 

For å slå av det aktive kameraet skal du trykke 
på ikonet for det mintgrønne kameraet (i dette 
eksempelet er det kameraikon (1) for K-50 HD). 

 

Juster metertelleren 

Gjeldende posisjon vises på det aktive bildet. 
For å endre den skal du trykke på Adjust Meter 
Count (juster metertelleren) (1). Et numerisk 
tastatur (2) åpnes, som du kan angi ønsket verdi 
med.  
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Bekreft med OK (3). 

Kamerainnstillinger for K-50 HD Trykk på Settings (innstillinger) (1). 

For å justere fokuset (1) skal du plassere kameraet ca. 30 cm fra en rørtilkobling, for eksempel. Endre 
verdien ved hjelp av piltastene til tilkoblingen er skarp. Klikk på Save (lagre) (2). 

Lukk (3) vinduet. 
Kamerakontroller 

Lysstyrke (1): Trykk på det store symbolet for å øke og det lille symbolet for å redusere lysstyrken. (K-
50 HD, K-60 HD) 

Zoom (2): Trykk på det store symbolet for å zoome inn og på det lille symbolet for å zoome ut. 

Lokalisering (3): Lokaliseringen slås av når enheten startes. For å slå den på skal du trykke på Locate 
(søk). Knappen er mintgrønn når søking er slått på. (K-50 HD, K-60 HD) 

 

AVSLUTT BRUK  
Slå av enheten via programvaren. Lukk dekselet for å beskytte skjermen. Hvis enheten ikke skal brukes 
i løpet av kort tid, må batteriet fjernes. 

FEILSØKING 
Hvis det oppstår feil, kan du bruke følgende liste til å begrense antall mulige årsaker og i de fleste 
tilfeller løse problemet selv. 

FEIL LØSNING(ER) 
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Ikke noe kamerabilde Sjekk pluggtilkoblingen for K-50 HD 

Logg kameraet av og på igjen via programvaren 

Kontroller strømforsyningen, og bytt batteri om 
nødvendig 

Enheten slår seg ikke av umiddelbart         Windows-oppdateringer kjører. Påse at det er                                                                 
     strømforsyning, og vent til enheten slår seg av. 

Enheten starter ikke Kontroller strømforsyningen, og sett inn eller bytt batteri  
om nødvendig. 

For øvrige feil, reparasjonsforespørsler, bestilling av reservedeler og andre spørsmål kan du kontakte 
leverandøren eller vårt serviceteam på: 

Telefon:  +49 (0) 9382 9727 - 710 

E-post:  service@kummert.de 

RENGJØRING 
Rengjør enheten med en fuktig, ren klut. Bruk kluten til å vikle rundt fjæren. Rengjør kamerahodene 
under rennende vann. 

 

Fare for materiell skade! 

Feil rengjøring kan føre til skade eller til og med fullstendig svikt i utstyret. 

• Ikke bruk høytrykksvasker til rengjøring. 
• Lukk kontaktene med de medfølgende beskyttelseshettene. 
• Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler. 
• Ikke rengjør de elektroniske delene under rennende vann. 

 

VEDLIKEHOLD 
For feilfri og sikker bruk er det nødvendig å utføre visuelle inspeksjoner og holde enhetene rene. 

Du kan bruke vedlikeholdsplanen for å se på de oppgavene som må utføres med jevne mellomrom. 
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Sjekk om alle tetninger er til stede og intakte x x x x 

Sjekk om alle skruer er til stede og strammet x x  x 

Kontroller at alle kontaktene er rene og tørre x x   

Kontroller at enheten ikke er skadet x x  x 

Rengjør enheten (se over – “Rengjøring“)  x   

Ved skade og manglende komponenter skal du kontakte en sertifisert servicepartner eller 
produsenten. 

AVHENDING 

 

Fare for miljøet! 

Feil avhending kan føre til fare for miljøet. 

• Elektrisk avfall, elektroniske komponenter, smøremidler og andre stoffer skal bare avhendes 
av sertifiserte spesialbedrifter. 

• Hvis du er i tvil, skal du be om informasjon om miljøvennlig avhending hos lokale myndigheter 
eller bedrifter som håndterer spesialavfall. 

 

Når enheten har nådd slutten av sin levetid, må den demonteres og avhendes på en miljømessig 
forsvarlig måte.  

Hvis ikke begge parter er enige om noe annet når det gjelder resirkulering eller avhending, må alle 
komponenter demonteres og resirkuleres av eieren som følger: 

• Skrap alle metalldeler. 
• Resirkuler eventuelle plastdeler på riktig måte. 
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• Avhend alle andre komponenter separat, avhengig av hvilket materiale det er. 



 

Albert-Einstein-Str. 8 
D - 97447 Gerolzhofen 

Tlf. +49 (0) 9382 9727 - 0. Faks 
+49 (0) 9382  9727 - 900 

info@kummert.de www.kummert.de 

 

   


