
can3D steg-for-steg instruks

Endre standard



Hvordan endre standard på et prosjekt?

1. Velg fra hovedmenyen: Åpne 
prosjekt



2. Ved å plassere markøren over prosjektnavnet, vil den valgte 
standarden bli bekreftet.

3. Det er kun en måte å endre standard på; 
a. Opprette nytt prosjekt med korrekt standard
b. Opprette nytt ledningsnett med tilhørende elementer
c. Kopiere inn video fra opprinnelig prosjekt
d. Legge til Geometri
e. Legge til Funn

Hvordan endre standard på et prosjekt?



4. Først må man eksportere det 
opprinnelige prosjektet, slik at man 
tilgjengeliggjør videofilmene.

5. Klikk på prosjektnavnet.
6. Klikk på      knappen.

1. Eksportere opprinnelig prosjekt



1. Eksportere opprinnelig prosjekt

7. Velg fane «Målmedia».
8. Velg mappen hvor prosjektene blir normalt eksportert til.
9. Opprett ny mappe f.eks. «Endre standard».
10. Bekreft med OK knappen.



1. Eksportere opprinnelig prosjekt

11. Eksporten inkluderer filer og mapper slik som vist 
på bildet.

12. Alle videofiler ligger i mappen «Files».



2. Opprette nytt prosjekt

13. Velg fra hovedmenyen: Nytt prosjekt
14. Velg korrekt standard
15. Bekreft med OK knappen.



2. Opprette nytt prosjekt

16. Legg inn relevant informasjon om prosjektet.
17. Bekreft med OK knappen.



2. Opprette nytt prosjekt

18. Ved å plassere markøren over prosjektnavnet, vil 
den valgte standarden bli bekreftet.



2. Opprette nytt prosjekt

19. Man kan enten bruke 
OpenStreetMap som åpnes 
automatisk på styrepanelet, eller 
ved bruk av can3D Office 
importere et kart eller også 
bruke OpenSteetMap.



2. Opprette nytt prosjekt

20. Ved import av et kart må man 
også bekrefte målestokk. Plasser 
første punkt på målestaven, og 
det andre punktet i enden. 
Oppgi referansen i det hvite 
feltet, og bekreft med OK 
knappen.



2. Opprette nytt prosjekt

21. Kartet legges inn idet aktive 
området.



2. Opprette nytt prosjekt/ legge til en kum

22. Nå må man bygge opp geometrien 
manuelt ved å legge til kum og 
ledninger.

23. Legg til en ny kum ved å trykke på
knappen.

24. Plasser den første kummen på korrekt 
sted og lås plassering.

25. Legg til korrekt info om kum.
26. Legg til ny ledning ved å klikke på inn-

eller utløp på kum og deretter klikke
på knappen.



2. Opprette nytt prosjekt/ legge til ledning 1

27. Etter å ha opprettet en ledning, velg 
fanen Geometri.

28. Klikk på Sluttpunkt.
29. Endre antall meter.



2. Opprette nytt prosjekt/ legge til kum 2

30. Legg til en ny kum på enden av
ledningen ved å trykke på      
knappen.

31. Et vindu åpnes hvor man må
bekrefte navn på den nye kummen.



2. Opprette nytt prosjekt/ redigere kum 2

32. Legg til info om den nye kummen.
33. Legg til relevant info om kum.



2. Opprette nytt prosjekt/ legge ledning 2

34. Legg til ny ledning fra kum ved å 
trykke på      knappen.

35. Etter å ha opprettet en ledning, velg 
fanen Geometri.

36. Klikk på Sluttpunkt.
37. Endre antall meter.



2. Opprette nytt prosjekt/ legge til kum 3

38. Legg til en ny kum på enden av
ledningen ved å trykke på      
knappen.

39. Et vindu åpnes hvor man må
bekrefte navn på den nye kummen.



2. Opprette nytt prosjekt/ redigere kum 3

40. Legg til info om den nye kummen.
41. Trykk på knappen for å opprette

ny ledning. 
42. Etter å ha opprettet en ledning, velg 

fanen Geometri.
43. Klikk på Sluttpunkt.
44. Endre antall meter.



2. Opprette nytt prosjekt/ 
legge til ledning 3 og kum4

45. Legg til ny ledning fra kum ved å 
trykke på      knappen.

46. Etter å ha opprettet en ledning, velg 
fanen Geometri.

47. Klikk på Sluttpunkt.
48. Endre antall meter.
49. Legg til en ny kum på enden av 

ledningen ved å trykke på      
knappen.

50. Et vindu åpnes hvor man må 
bekrefte navn på den nye kummen.



2. Opprette nytt prosjekt/ 
kum og ledning på plass

51. Når alle kummer og ledninger er 
lagt til, må man importere 
inspeksjonsvideo tilhørende hver 
ledning.



3. Import av video

52. Marker gjeldende ledning enten fra 
listen til venstre i skjermbildet eller 
ved å trykke på ledningen i kartet.

53. Trykk på      knappen.
54. Velg fra menyen Ekstern video.



3. Import av video

55. Velg den samme mappen hvor original prosjektet ble eksportert til.
56. Velg korrekt video fra listen..



3. Import av video

57. Bekreft om inspeksjonen er med- eller 
motstrøm.

58. Huk av for «Mulighet for å etterredigere
videotekst».

59. Bekreft med OK knappen.
60. can3D begynner importen. Dette kan 

være noe tidkrevende. Gå å ta en kaffe.



3. Import av video

61. Når videoen er importert ferdig,
må man legge til nødvendig 
geometri og Funn.

62. Start videoavspillingen.
63. Geometri: Bend, grenrør/

stikkledning, dimensjonsendring
osv; bruk menyknappene i ruten
for geometri.

64. Funn: For å legge til Funn, trykk
på knappen.

65. Dette må gjennomføres for alle 
ledningene.
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