
can3D
RECORD programvare

Gjelder for easyTab og EasyHD



Åpne prosjekt
- Trykk på mappen
- Velg prosjekt fra listen

Opprette prosjekt
- Trykk på mappen
- Trykk på «+» knappen



Opprette prosjekt
- Trykk på OK knappen



Opprette prosjekt
- Skriv inn prosjektnavnet
- Trykk på OK knappen



Opprette prosjekt
- Legg til relevant informasjon



Opprette prosjekt
- Trykk på Videre knappen



Opprette ledning til et prosjekt
- Trykk på «+» knappen



Opprette ledning til et prosjekt
- Skriv inn ledningsident
- Trykk på OK knappen



Opprette ledning til et prosjekt
- Legg til ledningsdetaljer



Opprette ledning til et prosjekt
- Trykk på Videre knappen



Start inspeksjon
- Velg inspeksjonsretning:

Motstrøm eller
Medstrøm



Start inspeksjon
- Velg kamera ved å trykke på 
enten inspeksjonskameraet 
nede til venstre eller kameraet 
plassert på baksiden av Tablet 
nede til høyre.



Start inspeksjon/ 
Inspeksjonskamera

Skjermbildet har felt for: 
- funn som legges til
- Retning på kamerahodet med 
hellingsvinkel i nåværende 
posisjon
- Kamera livebilde



Start Inspeksjon
- Trykk på rørstart og 
inspeksjonen er igangsatt



Inspeksjonsbildet

Type kamerahode

Strobelys av/på

Meterteller

Innstillinger

Justere lys

Zoom

GPS

Legge til et bilde

Rørstart



Meterteller



Innstillinger



Legge til et bilde



Rørstart



Inspeksjonsbildet

Fritekst

Funn

Bend

Gren

Dimensjonsmåling

Rørslutt



Legg til et Funn ved å trykke på 
knappen

Man velger en standard for 
hvert prosjekt



Registrerte Funn listes opp på 
venstre side i skjermbildet



Et registrert Funn kan slettes 
fra listen





Dimensjonsmåling

- La kamerahodet K-60 HD ligge 
helt i ro

- Trykk på knappen

- Vent til målesekvensen er 
gjennomført

- Livebildet med laserdiodene 
vises til venstre i skjermbildet

- Målekvaliteten bekreftes i den 
fargede søylen midt i bildet

- Rørtegningen bekrefter faktisk 
rørdimensjon angitt i mm

- Den hvite horisontale søylen 
bekrefter standard rørdiameter 

Avbryt måling Gjenta måling Innstillinger Huk av for at sentreringsvogn er påmontert



For å bekrefte korrekt 
rørdimensjon, trykk på anbefalt 
verdi i den horisontale søylen 
og bekrefte med OK knappen



Dimensjonsmålingen kan enten 
slettes eller redigeres etter at 
den er gjennomført 



Rørslutt

- Trykk på knappen

- Bekreft om inspeksjonen er 
avbrutt eller om inspeksjonen 
ble fullført



Bekreft rørslutt



Avslutt inspeksjonen ved å 
trykke på OK knappen



Gjennomførte inspeksjoner 
listes opp i feltet til venstre

Gjennomgang av inspeksjonen, 
trykk på avspillingsknappen



Hovedmenyen



Hovedmenyen/ prosjektstyring

Alle prosjekter som ikke er 
eksportert, listes opp i 
Avventer-listen

0 prosjekter angir hvor mange 
prosjekter som er valgt



Hovedmenyen/ prosjektstyring

Sett inn en USB minnepenn i 
USB utgangen på enheten

Velg ønsket prosjekt

Trykk på eksportknappen



Hovedmenyen/ prosjektstyring

Etter å ha trykket på OK 
knappen på meldingen, vil 
prosjektet flyttes til fanen 
Eksportert



Hovedmenyen/ prosjektstyring

Etter endt eksport til USB 
minnepenn, bekreftes dette av 
en melding som godkjennes 
ved å trykke på OK knappen



Hovedmenyen/ prosjektstyring

Det eksporterte prosjektet 
ligger nå arkivert under fanen 
Eksportert



Hovedmenyen/ prosjektstyring

De opplistede prosjektene kan 
gjennomgås/redigeres, slettes 
eller eksporteres om igjen 



Eksport av prosjekt

can3D Viewer inkluderer:

- Prosjektinformasjon
- Ledningsinformasjon
- Inspeksjonsvideo
- Inspeksjonsrapport (PDF)



Hovedmenyen/ Skadekatalog/ EN

Man kan tilrettelegge i RECORD 
programvaren for egne eller 
tilpasse til gitte standarder 

Trykk på OK knappen for å 
bekrefte endringer

Ønsker man å kopiere katalogen 
til andre enheter kan man velge 
denne og laste ned for deretter å 
laste opp til den andre enheten



Dimensjonsmåling uten 
rapportering

Dersom man kjører en visuell 
inspeksjon utenom rapportering, 
kan man også gjennomføre 
dimensjonsmåling ved å trykke på 
dimensjonsmåleknappen nederst 
i skjermbildet. Dette vil ikke bli 
lagret.



Dacon AS
Durudveien 35

1344 HASLUM

Tlf.: 21 06 35 11

Epost: inspeksjon@dacon.no


