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Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding

Symbolen

Waarschuwing voor elektrische spanning
Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de
gezondheid van personen door elektrische spanning.

Waarschuwing
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een
middelmatige risicograad, dat indien niet vermeden de
dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.

Voorzichtig
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een lage
risicograad, dat indien niet vermeden gering lof matig
letsel tot gevolg kan hebben.

Let op
Dit signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv.
materiële schade), maar niet op gevaren.

Info
Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en
veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.

Handleiding opvolgen
Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat de
bedieningshandleiding moet worden opgevolgd.

De actuele versie van de bedieningshandleiding en de 
EU-conformiteitsverklaring, kunt u downloaden via de volgende
link:

VSP3041

https://hub.trotec.com/?id=43120

Veiligheid

Lees deze handleiding vóór het in gebruik nemen / gebruik
van het apparaat zorgvuldig en bewaar de handleiding in de
directe omgeving van de opstellocatie, resp. het apparaat!

Waarschuwing
Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en
aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en / of
ernstig letsel veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen
voor later gebruik.
Het apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met verminderde geestelijke, sensorische of
mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en /
of kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan
of m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat zijn
geïnstrueerd en de hierdoor ontstane gevaren hebben
begrepen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet
door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

• Gebruik het apparaat niet in ruimten met explosiegevaar.

• Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.

• Gebruik het apparaat niet in een olie-, zwavel-,
chloorhoudende of zoute atmosfeer.

• Bescherm het apparaat tegen permanent direct zonlicht.

• Gebruik het apparaat alleen in spanningsloze installaties
en objecten. Uit veiligheidsoverwegingen voor elke
inspectie alle installatieonderdelen en objecten
spanningsloos schakelen.

• Vóór het gebruik van de meetsonden en camerakoppen,
alle in de wanden aanwezige stroomcircuits spanningsloos
schakelen.

• Laat vóór gebruik van de meetsonden en camerakoppen in
metalen pijpleidingen in een wand door een geautoriseerd
gespecialiseerd bedrijf controleren of de metalen
pijpleidingen niet elektrisch geladen zijn.
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• Gebruik de meetsonden en camerakoppen uit
veiligheidsoverwegingen niet voor het inspecteren van
bewegende onderdelen.

• Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten
van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers
en etiketten in een leesbare toestand.

• Open het apparaat niet met een gereedschap.

• De opslag- en gebruiksomstandigheden in het hoofdstuk
technische gegevens aanhouden.

Bedoeld gebruik
Gebruik het apparaat uitsluitend voor visuele weergave van
objecten.

Voor het bedoeld gebruik van het apparaat uitsluitend door
Trotec goedgekeurde accessoires, resp. door Trotec
goedgekeurde reserveonderdelen gebruiken.

Niet bedoeld gebruik
Gebruik het apparaat niet in zones met explosiegevaar. Gebruik
het bedieningsgedeelte met display niet onder water. Gebruik
het apparaat niet bij mensen of dieren. Voor schade die het
gevolg is van niet bedoeld gebruik, accepteert Trotec geen
aansprakelijkheid. In dat geval vervalt elke aanspraak op
garantie. Eigenhandige constructieve wijzigingen, evenals aan-
of ombouwwerkzaamheden aan het apparaat zijn verboden.

Persoonlijke kwalificaties
Personen die dit apparaat gebruiken moeten:
• maatregelen nemen ter bescherming tegen directe

aanraking van de stroomvoerende onderdelen.

• de bedieningshandleiding, vooral het hoofdstuk veiligheid
hebben gelezen en begrepen.

Restgevaren

Waarschuwing voor elektrische spanning
Levensgevaar door een elektrische schok!
Een elektrische schok kan tot de dood of zwaar
persoonlijk letsel leiden! Het apparaat mag alleen
worden gebruikt als alle opgegeven
veiligheidsinstructies worden opgevolgd.

Gevaar
Elektrische schokken door aanraken van
stroomvoerende onderdelen. Stroomvoerende
onderdelen niet aanraken. Beveilig stroomvoerende
onderdelen door afdekken of uitschakelen.

Waarschuwing voor elektrische spanning
Er bestaat kortsluitgevaar door in de behuizing
binnendringende vloeistoffen!
Dompel het apparaat en de accessoires niet onder in
water. Zorg dat geen water of andere vloeistoffen in de
behuizing komen.

Waarschuwing voor elektrische spanning
Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen
alleen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf
worden uitgevoerd!

Waarschuwing voor elektrische spanning
Trek voor alle werkzaamheden aan het apparaat de
netstekker uit het stopcontact en de accu uit het
apparaat!
De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact
trekken door de netstekker vast te pakken.

Waarschuwing voor explosieve stoffen
Stel de accu niet bloot aan temperaturen boven 45 °C!
Breng de accu niet in contact met water of vuur!
Voorkom direct zonlicht en vochtigheid. Er bestaat
explosiegevaar!

Waarschuwing
Verstikkingsgevaar!
Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos
rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk
speelgoed zijn.

Waarschuwing
Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet in
kinderhanden.

Waarschuwing
Van dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als het
ondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordt
gebruikt door niet geïnstrueerde personen! Zorg dat
wordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!

Voorzichtig
Houd voldoende afstand van warmtebronnen.

Let op
Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen,
extreme luchtvochtigheid of nattigheid, zodat
beschadigingen worden voorkomen.

Let op
Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen
agressieve reinigingsmiddelen, schuur- of
oplosmiddelen.
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Informatie over het apparaat

Beschrijving van het apparaat
Het apparaat VSP3041 dient voor het inspecteren van verborgen
machineonderdelen of moeilijk, resp. niet toegankelijke holle
ruimten.

Voor weergave en opnemen van beelden en video's zijn een
hogeresolutie-camera en een bewegende camerakop met
instelbare, felle LED-verlichting beschikbaar. De meegeleverde
camerakop VSP-H41M wordt verbonden met de
schuifkabelhaspel VSP-R30 en met de mobiele
bedieningseenheid VSP-control. De meegeleverde camerakop
kan worden vervangen door andere optionele camerakoppen
van Trotec.

De functies van de camera kunnen via de mobiele
bedieningseenheid VSP-control worden aangestuurd. De
mobiele bedieningseenheid kan via een inhaakirichting aan de
achterzijde aan de meegeleverde schuifkabelhaspel worden
gefixeerd.

In de schuifkabelhaspel is een digitale meterteller met
deeltrajectmeting geïntegreerd.

De functies van de het apparaat VSP3041 kunnen worden
aangestuurd via de bedieningssoftware van de VSP-Control.

De opnamen en metingen kunnen op een SD-kaart worden
opgeslagen en via een USB-aansluiting worden overgedragen.

Overzicht van het apparaat

1

2

4

6

7
8

5
10

3

9

11

12

13

12

11

Nr. Aanduiding

1 Draaggreep schuifkabelhaspel

2 Schuifkabel

3 Op-/afspoelhulp

4 Digitale meterteller

5 Section-toets

6 Spiraalkabelrem

7 Opstelvoet

8 Verwisselbare camerakop

9 Kunststof beschermkap

10 Clear-toets

11 Houder voor spiraalkabel

12 Inhaakinrichting voor VSP-Control

13 Multistekker voor verbinding met VSP-Control
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15
16

14

17

16

17

19

18
18

2031

21

22
23

24

2526
23

22

3029

28

27

Nr. Aanduiding

14 Veiligheidsklep

15 Sluiting multistekkerbus

16 Houder voor draaglus

17 Rubberbeschermingen

18 Bedieningspaneel

19 Display

20 Audio-aansluiting

21 SD-geheugenkaartsleuf

22 Ronde kop voor klikvergrendeling op de
schuifkabelhaspel

23 Bevestigingsschroef accu

24 Uitklapbare opstelvoet

25 Accu

26 Accu-capaciteitsindicatie

27 Test-toets

28 Multistekkerbus met beschermkap

29 Acculaadaansluiting

Nr. Aanduiding

30 AV-Out aansluiting

31 USB-aansluiting (type A-A, voor verbinding met
compatibele externe monitor)

Bedieningselementen

32
33

34
35

36

38
37

39
4041

42

43
44
45
46

Nr. Aanduiding Betekenis

32 Helderheid-toets
min

Lichtsterkte bij camerakop verlagen

33 Helderheid-toets
plus

Lichtsterkte bij camerakop verhogen

34 Focus-toets
dichtbij (min)

Scherpstellen objecten dichtbij

35 Focus-toets (plus) Scherpstellen objecten veraf

36 Pijltoets omhoog Camerakop omhoog bewegen

37 Pijltoets rechts Camerakop naar rechts bewegen

38 Pijltoets links Camerakop naar links bewegen

39 Pijltoets omlaag Camerakop omlaag bewegen

40 Bedrijfsindicatie Brandt rood, als het apparaat is
ingeschakeld.

41 Laadindicatie Brandt rood, als het apparaat wordt
opgeladen.

42 In-/
uitschakeltoets

Apparaat in- en uitschakelen

43 Bevestigingstoets Keuze bevestigen / opnamebrowser
openen

44 Menu-toets Menu openen / sluiten

45 Video-toets Video-opname starten / stoppen

46 Foto-toets Snapshot maken
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Technische gegevens

Parameter Waarde

Model Bedieningseenheid VSP-Control

Artikelnummer 3.110.007.110

Helderheidsregeling display Handmatig regelbaar

LCD-display 3,5 inch TFT-LCD (800 x 480 Wide VGA)

Beschermingsgraad IP64

Gegevensopslag Geheugenkaartsleuf voor SD-kaart (max. 32 GB)

Bestandsformaten Beeldformaat JPEG (1024 x 768), videoformaat AVI
(640 x 480 [4:3] of 800 x 480 [16:9])

Stroomvoorziening 11,1 V lithium-polymeer-accupack (7.000 mAh, laadduur 8 h),
netdeel

Interfaces USB, SD-kaartsleuf, multistekkerbus voor duwkabelcamera,
borescoop en videoscoop, (analoog video NTSC/PAL optioneel)

Afmetingen 257 x 171 x 64 mm

Gewicht 1,74 kg

Fysieke specificaties Met rubber bekleed bedieningspaneel, rubberbeschermingen aam
de zijkanten, handlussen, uitklapbare opstelvoet, geïntegreerde
accucapaciteitsindicatie

Bedieningssoftware en functies

Bedieningsnavigatie Eenvoudige, menugestuurde bediening

Beschikbare menutalen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Deens, Portugees,
Russisch, Spaans, Vereenvoudigd Chinees, Chinees, Koreaans

Software-functies Systeeminstellingen, video-instellingen, opslagfuncties

Parameter Waarde

Model Schuifkabelhaspel VSP-R30

Artikelnummer 3.110.007.115

Type Glasvezelversterkt

Schuifkabel

Afmetingen Lengte 30 m, ø 5,4 mm

90°-bochtgedrag Leidingen ≥135 mm

Beschermingsgraad van
camerakopaansluiting

IP67

Trommel

Afmetingen 515 x 405 x 200 mm

Gewicht 6,5 kg
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Parameter Waarde

Model Camerakop VSP-H41M

Artikelnummer 3.110.007.130

Diameter ø 41 mm

Lengte 60 mm

Resolutie 300.000 pixels

Focus Handmatig

Verlichting 12 LED's

Scherptediepte 15 mm tot ∞

Zichtveld >75°

Zwenkradius 180 °

Rotatie 360 °

Waterdichtheid Tot 1 m

Beschermingsgraad IP67

Materiaal RVS-sensor met kunststofkoepel

Leveromvang
• 1 x bedieningseenheid VSP-Control met li-ion accu

• 1 x schuifkabelhaspel VSP-R30

• 1 x camerakop VSP-H41M

• 1 x transportkoffer

• 1 x SD-kaart

• 1 x USB-kabel (type A-A, voor verbinding met compatibele
externe monitor)

• 5 x reservebeschermkap voor camerakop VSP-H41M

• 1 x LCD-reinigingsdoek

• 1 x opsteekbare lichtfilterschijf

• 1 x gereedschap voor het losdraaien van de camerakop

• 1 x laadapparaat

• 1 x handleiding
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Transport en opslag

Let op
Het apparaat kan beschadigd raken als het niet correct
wordt opgeslagen of getransporteerd.
De informatie m.b.t. het transport en de opslag van het
apparaat opvolgen.

Transport
Gebruik voor het transport van het apparaat de meegeleverde
transportkoffer, om het apparaat te beschermen tegen
inwerkingen van buitenaf.

Voor de meegeleverde Li-ion-accu's gelden de wettelijke eisen
voor gevaarlijke goederen.

Houd u aan de volgende instructies bij transport, resp.
verzending van Li-ion-accu's:
• De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere

documenten over de weg worden getransporteerd.

• Bij verzending door derden (bijv. luchttransport of
wegtransport) moeten speciale eisen aan de verpakking en
markering worden opgevolgd. Hierbij moet bij de
voorbereiding van het postpakket een expert op het gebied
van gevaarlijke goederen worden geraadpleegd.

– Verzend accu's niet als de behuizing beschadigd is.
– Plak open contacten af en verpak de accu zodanig, dat

hij niet beweegt in de verpakking.
– Graag ook de eventueel verdergaande nationale

voorschriften opvolgen.

Opslag
Houd bij het niet gebruiken van het apparaat rekening met de
volgende opslagcondities:
• droog en tegen vocht en hitte beschermd

• op een plaats die beschermd is tegen stof en direct
zonlicht

• Gebruik voor het opbergen van het apparaat de
meegeleverde transportkoffer, om het apparaat te
beschermen tegen inwerkingen van buitenaf.

• De opslagtemperatuur moet voldoen aan het in hoofdstuk
Technische gegevens opgegeven bereik.

• Verwijder de accu('s) bij langdurige opslag.

Bediening

Accu in bedieningseenheid VSP-Control plaatsen / wisselen

Let op
Zorg dat het oppervlak van het apparaat droog is en
het apparaat is uitgeschakeld.

1. De beide bevestigingsschroeven (23) aan de achterzijde
van de accu (25) losdraaien, zonder ze te verwijderen van
de accu.
ð De accu kan daarna worden verwijderd.

2. Bij het plaatsen van de accu eerst de beide
geleidingsnokken aan de onderzijde van de accu in de
hiervoor bedoelde uitsparingen aan de achterzijde van het
apparaat steken.

3. De bovenzijde van de accu licht omlaag duwen en de
bevestigingsschroeven (23) aan de achterzijde van de accu
vastschroeven.
ð De accu is in het apparaat geplaatst.

SD-kaart plaatsen
1. De beschermklep (14) op de bovenzijde van de

bedieningseenheid VSP-Control optillen.
2. Schuif de SD-kaart in de SD-kaartsleuf (21).
3. Druk de SD-kaart iets naar beneden, tot deze vergrendeld.
4. Sluit de beschermklep (14) weer.

Bedieningseenheid VSP-Control met schuifkabelhaspel
VSP-R30 verbinden en inhaken/verwijderen
Ga als volgt te werk, als u de bedieningseenheid VSP-Control
met de meegeleverde schuifkabelhaspel VSP-R30 wilt
verbinden of hiervan wilt verwijderen:
1. Verwijder de sluiting voor de multistekkerbus (15) op de

bovenzijde van de bedieningseenheid VSP-Control. Zorg
dat de stekker aan de displayzijde ligt en niet achter de
VSP-Control naar beneden hangt.

2. Steek de multistekker (13) op de achterzijde van de
schuifkabelhaspel volgens de codering in de
multistekkerbus (28) op de bovenzijde van de
bedieningseenheid VSP-Control.
ð Zorg dat de multistekker stevig vergrendelt.
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3. Hang de bedieningseenheid VSP-Control aan de
inhaakinrichting (12) aan de achterzijde van de
schuifkabelhaspel VSP-R30. Druk de bedieningseenheid
eerst tegen de achterzijde van de schuifkabelhaspel en
daarna omlaag. De twee ronde koppen voor de
klikvergrendeling (22) aan de achterzijde van de
bedieningseenheid VSP-Control moeten in de beide
geleiderails van de inhaakinrichting (12) vergrendelen,
zoals afgebeeld in de volgende afbeelding:

4. Voor het verwijderen van de bedieningseenheid VSP-
Control, deze eerst tegen de schuifkabelhaspel drukken en
daarna omhoog, zoals afgebeeld in de volgende
afbeelding:

Camerakop aansluiten op de schuifkabelhaspel
U kunt de meegeleverde camerakop (of een van de optionele
camerakoppen van Trotec) aansluiten op het uiteinde van de
schuifkabelhaspel VSP-R30. Ga als volgt te werk, voor het
aansluiten van de meegeleverde camerakop VSP-H41M bij de
schuifkabelhaspel:

Let op
Gebruik het meegeleverde gereedschap voor het
aansluiten van de camerakop op de schuifkabelhaspel.

1. Voor zover dit nog niet is gebeurt bij de levering, de
schuifkabel eerst nog zonder camerakop door het
(geleidings-)gat in de spiraalkabelrem (6) leiden.

2. Een stuk schuifkabel (2) afrollen, om beter bij het uiteinde
van de schuifkabelhaspel te kunnen komen.

3. Blokkeer de schuifkabel met de rem, zoals is beschreven
in het subhoofdstuk bediening, zodat het verder afrollen
wordt voorkomen.

4. Draai de schroefdraadaansluiting van de camerakop met
de hand rechtsom op de schroefdraadaansluiting aan het
uiteinde van de schuifkabel.

5. Plaats de meegeleverde steeksleutel, zoals afgebeeld in de
volgende afbeelding, onder de schroefdraadaansluiting van
de schuifkabel, om deze te fixeren. Zorg dat de
steeksleutel in de aanwezige groeven grijpt, zodat hij niet
kan wegglijden.

6. De andere meegeleverde steeksleutel plaatsen op de
schroefdraadaansluiting onder de camerakop en zorg dat
de tanden van de sleutel in de groeven onder de
schroefdraadaansluiting grijpen.
ð De steeksleutel draaien, tot de camerakop is gefixeerd.

7. Gebruik de meegeleverde steeksleutels ook om de
camerakop van de schuifkabelhaspel te scheiden en evt. te
verwisselen, zoals beschreven.
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Inschakelen / uitschakelen
1. Druk op de in-/uitschakeltoets (42) op de

bedieningseenheid VSP-Control.
ð De bedieningselementen op het apparaat branden, de

bedrijfsindicatie (40) brandt permanent en het Trotec-
logo verschijnt op het display.

2. Wacht enkele seconden, tot het Trotec-logo van het
display verdwijnt.
ð De bedieningseenheid VSP-Control is nu klaar voor

gebruik.
3. Druk opnieuw op de aan-/uit-toets (42) om het apparaat

weer uit te schakelen.
ð Op het display verschijnt een countdown en het

apparaat schakelt na enkele seconden uit.

Afrollen van de schuifkabel met rem blokkeren
Om te zorgen dat de schuifkabel niet onbedoeld afrolt van de
schuifkabelhaspel VSP-R30, kan het afrollen met de
ingebouwde rem (6) worden geblokkeerd. Ga hierbij als volgt te
werk:
1. Draai de spiraalkabelrem (6), zoals afgebeeld in de

volgende afbeelding, naar binnen, zodat de spiraalkabel
niet meer kan worden afgerold.

2. Draai de spiraalkabelrem (6) weer terug naar de
oorspronkelijke positie, om hem weer los te maken.

Kunststofbeschermkappen gebruiken

Let op
Om beschadigingen aan het apparaat te voorkomen, de
camerakop VSP-H41M nooit gebruiken zonder de
meegeleverde slagvaste en breukbestendige
kunststofbeschermkap.

Voor zover niet al voorgemonteerd, ter bescherming van de
camerakop voor het gebruik altijd als volgt een van de
meegeleverde kunststofbeschermkappen monteren:
1. Controleer de schroefdraad van de camerakop aan beide

zijden op vervuilingen en reinig ze indien nodig.
2. Plaats de kunststofbeschermkap (9) op de camerakop (8)

en zorg dat de schroefdraad hierbij niet scheef zit. De
kunststofbeschermkap met de hand opschroeven.
ð Zorg dart hierbij geen vuil of vocht in de beweegbare

camera-eenheid komt.
3. Is de gemonteerde kunststofbeschermkap tijdens het

gebruik te sterk beschadigd en heeft deze teveel krassen,
deze vervangen door een nieuwe.

Koepelbeschermkorf op de camerakop VSP-H41M monteren
Voor extra bescherming van de camerakop VSP-H41M en de
kunststofbeschermkap, vóór gebruik de meegeleverde
koepelbeschermkorf als volgt monteren:
1. De koepelbeschermkorf voorzichtig op de camerakop

schuiven. zot de tanden binnenin de koepelbeschermkorf
in de groef van de camerakop vergrendelen.

2. Schuif de buitenring van de koepelbeschermkorf omlaag,
voor het bevestigen van de koepelbeschermkorf.

3. De buitenring daarna iets linksom draaien, om de
kunststofkoepel tegen het onbedoeld verglijden te borgen.

1.

2.

3.
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Camera richten/bewegen/vasthouden
Ga als volgt tewerk als u het VSP-inspectiesysteem in
combinatie met de schuifkabelhaspel VSP-R30 en de
camerakop VSP-H41M wilt gebruiken:
1. Verbind eerst de bedieningseenheid VSP-Control en de

schuifkabelhaspel VSP-R30 met de multistekker.
2. De bedieningseenheid VSP-Control inschakelen.

ð De LED's van de camerakop VSP-H41M gaan branden.
3. Op het display (19) van de bedieningseenheid VSP-Control

is de actuele beeldoverdracht van de camerakop te zien.
4. De camerakop voorzichtig in de richting van het te

controleren object tillen.
5. De benodigde hoeveelheid schuifkabel afrollen van de

schuifkabelhaspel .
ð Op het display (19) van de bedieningseenheid 

VSP-Control of aan de achterzijde van de
schuifkabelhaspel via de digitale 
schuifkabelmeterteller (4) de actuele lengte van de
uitgerolde schuifkabel aflezen.

6. Blokkeer indien nodig het verder afrollen van de
spiraalkabel tijdens het gebruik van het apparaat met de
rem (6) van de schuifkabelhaspel.

7. Bestuur de camerakop VSP-H41M met de 
pijltoetsen (36 - 39) op de bedieningseenheid VSP-Control.

8. Met de helderheid-toetsen (32, 33) kunt u de helderheid
van de LED's van de camerakop VSP-H41M regelen.
ð Door het meerdere keren drukken op de helderheid-

toets min (32) kunnen de LED's van de camerakop
geheel worden uitgeschakeld.

ð Door het meerdere keren drukken op de 
helderheid-toets plus (33) kunnen de LED's van de
camerakop weer worden ingeschakeld.

9. Met de focus-toetsen kan worden scherpgesteld op het te
onderzoeken object op de betreffende afstand.
ð Druk op de focus-toets dichtbij (34) voor het

scherpstellen van objecten dichtbij.
ð Druk op de focus-toets veraf (35) voor het scherpstellen

van objecten veraf.

Meterteller gebruiken
De meterteller van het VSP-inspectiesysteem VSP3041 kan het
aantal meters van de schuifkabel vanaf de positie 0,0
weergeven, d.w.z. het aantal meters wordt direct vanaf het
inschakelen van de aangesloten bedieningseenheid VSP-Control
gemeten. Bij het normale nulpunt maakt het niet uit of de
schuifkabel al enkele meters is afgerold, de meterteller start na
het inschakelen altijd met tellen vanaf 0,0. Naast het normale
nulpunt kan het VSP-inspectiesysteem VSP3041 vanaf een vrij
selecteerbaar lokaal nulpunt het aantal meters van de afgerolde
schuifkabel meten als het apparaat al is ingeschakeld. Ga als
volgt te werk voor het gebruik van de meterteller:

1. De schuifkabel (2) afrollen en de aangesloten
bedieningseenheid VSP-Control inschakelen, zodra de
meterteller moet gaan meten vanaf het normale nulpunt.
ð De meterteller meet het uitrollen van de schuifkabel en

toont het aantal meters zowel op het display (19) van de
bedieningseenheid VSP-Control, als op de digitale
meterteller (4) van de schuifkabelhaspel VSP-R30.

2. Om daarnaast een deeltraject te meten vanaf een vrij
selecteerbaar lokaal nulpunt, eerst drukken op de 
section-toets (5) op de schuifkabelhaspel VSP-R30.
ð Het gemeten deeltraject wordt alleen op de digitale

meterteller (4) van de schuifkabelhaspel VSP-R30
weergegeven.

3. Op een deeltrajectmeting te wissen, twee keer op; de
section-toets (5) drukken.
ð Ondanks het wissen van de deeltrajectmeting kan het

meten van het totale traject worden voorgezet.
4. Om alle gemeten waarden van de meterteller te wissen,

drukken op de clear-toets (10) op de schuifkabelhaspel
VSP-R30.

Info
Bij het drukken op de clear-toets (10), worden het
gemeten totale traject en het deeltraject van de
meterteller gewist.

Beeld opnemen
1. Druk op de foto-toets (46) op de bedieningseenheid 

VSP-Control.
ð Het beeld wordt opgenomen en direct opgeslagen op de

SD-kaart.

Video opnemen
1. Druk op de video-toets (45).

ð De video-opname wordt gestart.
ð Op het display verschijnt linksboven een 

videocamera-symbool.
ð In het midden van het display loopt de opnametijd

tijdens de opname mee.
2. Druk opnieuw op de video-toets (45).

ð De video-opname wordt beëindigd en direct opgeslagen
op de SD-kaart.
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Opname bekijken
1. In de live-beeldmodus de bevestigen-toets (43) ca. 5 s

ingedrukt houden.
ð De browser voor de opnamen opent.
ð Door het bewegen van de cursor omhoog / omlaag,

resp. rechts / links, kan binnen de browser worden
genavigeerd.

2. Door het bewegen van de cursor naar rechts / links, kan
van een beeld-/videobestand naar het volgende worden
gewisseld.
ð Open het gewenste bestand door het licht drukken op

de bevestigen-toets (43).
ð Start het afspelen van een videobestand door het

opnieuw licht drukken op de bevestigen-toets (43).
ð Stop het afspelen van een videobestand door het

drukken op de focus-toets dichtbij (34).
3. Druk een keer op de menu-toets (44) om weer bij de

browser voor de opnamen te komen.
4. Druk opnieuw op de menu-toets (44), voor het

omschakelen naar de live-beeldmodus.

Video-borescoop VSP-BS gebruiken (optioneel)

49

48
50

51

Nr. Aanduiding Betekenis

48 Helderheid-toets
min

Lichtsterkte bij camerakop verlagen

49 Helderheid-toets
plus

Lichtsterkte bij camerakop verhogen

50 Camera-toets Zij- of dubbelzichtcamera gebruiken
(alleen als deze functie door de sonde
wordt ondersteund)

51 Foto-toets Snapshot maken

Let op
Om beschadigingen aan het apparaat te voorkomen, de
borescoop nooit gebruiken om een object te ontdoen
van materiaal of om iets door te stoten!

De bedieningseenheid VSP-Control kan met verschillende
optioneel bij Trotec verkrijgbare borescoopsonden worden
gebruikt. Deze hebben verschillende sondediameters en zijn
uitgerust met verschillende camera's, zoals front-, zij- of
dubbelzicht-camera's. Ga als volgt te werk voor het gebruik van
een optionele borescoop:
1. De multistekker van de aansluitkabel van de borescoop in

de multistekkerbus (28) op de bovenzijde van de
bedieningseenheid VSP-Control steken.

2. De bedieningseenheid VSP-Control inschakelen.
3. De borescoop voorzichtig in de richting van het te

controleren object richten.
4. De borescoop kan met de bedieningseenheid VSP-Control

en met de toetsen op de borescoop worden bediend.
5. Regel de helderheid van de LED's op de camerakop va de

borescoop met de helderheidstoetsen op de
borescoop (48, 49) of op de bedieningseenheid 
VSP-Control (30, 31).
ð Door het meerdere keren drukken op de helderheid-

toets min (48) kunnen de LED's van de camerakop
geheel worden uitgeschakeld.

ð Door het meerdere keren drukken op de 
helderheid-toets plus (49) kunnen de LED's van de
camerakop weer worden ingeschakeld.

6. Druk op de foto-toets op de borescoop (51) of op de
bedieningseenheid VSP-Control (46) om een foto te maken.
ð Het beeld wordt opgenomen en direct opgeslagen op de

SD-kaart.
7. Druk op de video-toets (45) op de bedieningseenheid 

VSP-Control, om een video op te nemen met de borescoop.
ð De video-opname wordt gestart.
ð Op het display verschijnt linksboven een 

videocamera-symbool.
ð In het midden van het display loopt de opnametijd

tijdens de opname mee.
8. Druk opnieuw op de video-toets (45).

ð De video-opname wordt beëindigd en direct opgeslagen
op de SD-kaart.

9. Druk op de camera-toets (50) voor het omschakelen
tussen de frontcamera en de zij- of dubbelzichtcamera
(optioneel, afhankelijk van de sonde).
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Video-endoscoop VSP-VS gebruiken (optioneel)

56

52

54

53

55

Nr. Aanduiding Betekenis

52 Helderheid-toets
min

Lichtsterkte bij camerakop verlagen

53 Helderheid-toets
plus

Lichtsterkte bij camerakop verhogen

54 Joystick Beweegt de camerakop van de video-
endoscoop.

55 Video-toets Video-opname starten / stoppen

56 Foto-toets Snapshot maken

Let op
Om beschadigingen aan het apparaat te voorkomen, de
video-endoscoopsonde nooit gebruiken om een object
te ontdoen van materiaal of om iets door te stoten!

De bedieningseenheid VSP-Control kan met verschillende
optioneel bij Trotec verkrijgbare video-endoscoopsonden
worden gebruikt. Ga als volgt te werk voor het gebruik van een
optionele video-endoscoop:
1. De multistekker van de aansluitkabel van de 

video-endoscoop in de multistekkerbus (28) op de
bovenzijde van de bedieningseenheid VSP-Control steken.

2. De bedieningseenheid VSP-Control inschakelen.
3. De video-endoscoop voorzichtig in de richting van het te

controleren object richten.
4. De camerakop van de video-endoscoop kan met de

joystick (54) worden bediend.

5. Regel de helderheid van de LED's op de camerakop van de
video-endoscoop met de helderheid-toetsen op de video-
endoscoop (52, 53) of op de bedieningseenheid 
VSP-Control (32, 33).
ð Door het meerdere keren drukken op de helderheid-

toets min (52) kunnen de LED's van de camerakop
geheel worden uitgeschakeld.

ð Door het meerdere keren drukken op de helderheid-
toets plus (53) kunnen de LED's van de camerakop
weer worden ingeschakeld.

6. Druk op de foto-toets op de video-endoscoop (56) of op de
bedieningseenheid VSP-Control (46) om een foto te maken.
ð Het beeld wordt opgenomen en direct opgeslagen op de

SD-kaart.
7. Druk op de video-toets (55), om een video op te nemen

met de endoscoop.
ð De video-opname wordt gestart.
ð Op het display verschijnt linksboven een videocamera-

symbool.
ð In het midden van het display loopt de opnametijd

tijdens de opname mee.
8. Druk opnieuw op de video-toets (55).

ð De video-opname wordt beëindigd en direct opgeslagen
op de SD-kaart.
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Software

Het apparaat heeft instelmogelijkheden, die via
bedieningssoftware toegankelijk zijn.

Het hoofdmenu bestaat uit twee submenu's, waarmee de
basisinstellingen van het apparaat, evenals de foto-/video-
instellingen kunnen worden aangepast.
1. Druk op de menu-toets (44).

ð Het submenu foto-/video-instellingen wordt
weergegeven.

2. Voor het wisselen tussen de beide submenu's, de cursor
met de pijltoetsen naar boven navigeren naar de
menusymbolen en navigeer daarna met de pijltoetsen naar
links of rechts.

3. Druk op de bevestigen-toets (43) om een menu te
selecteren.

4. Druk op de menu-toets (44), om een menu te verlaten.

Submenu foto- en video-instellingen
Het submenu biedt de volgende opties:

Instelling Functie

Schermhelderheid Helderheid van het display
instellen

Schermcontrast Contrast van het display
instellen

Beeldformaat Formaat van het display
instellen

Automatisch opslaan Automatisch opslaan in- of
uitschakelen

Helderheid van het display instellen
1. Kies met de pijltoetsen de optie Schermhelderheid.
2. Druk op de bevestigen-toets (43) om het menu voor de

helderheid te openen.

3. Kies de gewenste waarde met de pijltoetsen.
4. Druk op de bevestigen-toets (43), voor het bevestigen van

uw keuze.

Contrast van het display instellen
1. Kies met het pijltoetsen de optie Schermcontrast.
2. Druk op de bevestigen-toets (43) om het menu voor het

contrast te openen.

3. Kies de gewenste waarde met de pijltoetsen.
4. Druk op de bevestigen-toets (43), voor het bevestigen van

uw keuze.

Formaat van het display instellen
1. Kies met de pijltoetsen de optie Beeldformaat.
2. Druk op de bevestigen-toets (43) om het menu voor het

beeldformaat te openen.

3. Kies de gewenste waarde met de pijltoetsen.
4. Druk op de bevestigen-toets (43), voor het bevestigen van

uw keuze.
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Automatisch opslaan instellen
1. Kies met de pijltoetsen de optie Automatisch opslaan.
2. Druk op de bevestigen-toets (43) om het menu voor het

automatisch opslaan te openen.

3. Kies de gewenste optie met de pijltoetsen.
4. Druk op de bevestigen-toets (43), voor het bevestigen van

uw keuze.

Submenu systeeminstellingen
Het submenu biedt de volgende opties:

Instelling Functie

Datum en tijd Datum en tijd instellen

Taal Menutaal instellen

Formatteren SD-kaart formatteren

Netfrequentie Netfrequentie 50 Hz of 60 Hz
instellen

Toonsignaal Toonsignalen instellen

TV-systeem NTSC of PAL instellen

Automatische
uitschakeling

Automatische uitschakeling voor
stroombesparing instellen

Firmware update Bijwerken van de systeemsoftware

Datum en tijd instellen
1. Kies met het cursor de optie Datum en tijd.
2. Druk op de bevestigen-toets (43) om het menu voor het

datum en tijd te openen.

3. Beweeg de cursor met de pijltoetsen naar links of rechts
voor het selecteren van jaartal, datum of tijd.
ð De actuele keuze krijgt een lichte rechthoek als

achtergrond.
4. Beweeg de cursor met de pijltoetsen omhoog of omlaag,

om de waarde in te stellen bij de actuele keuze.
5. Herhaal stappen 3. en 4., tot de datum en de tijd

overeenkomen met de gewenste waarde.
6. Druk op de bevestigen-toets (43), voor het bevestigen van

de instellingen.

Menutaal instellen
1. Kies met de pijltoetsen de optie Taal.
2. Druk op de bevestigen-toets (43) om het menu voor het

instellen van de taal te openen.

3. Kies de gewenste menutaal met de pijltoetsen.
4. Druk op de bevestigen-toets (43), voor het bevestigen van

uw keuze.
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SD-kaart formatteren

Let op
Bij het formatteren van de SD-kaart worden alle
beeldgegevens (foto's en video's) gewist!

1. Kies met de pijltoetsen de optie Formatteren?.
2. Druk op de bevestigen-toets (43) om het menu voor het

formatteren te openen.

3. Kies met de pijltoetsen de gewenste instelling.
4. Druk op de bevestigen-toets (43), voor het bevestigen van

uw keuze.

Netfrequentie instellen
1. Kies met de pijltoetsen de optie Netfrequentie.
2. Druk op de bevestigen-toets (43) om het menu voor de

netfrequentie te openen.

3. Kies met de pijltoetsen de gewenste instelling.
4. Druk op de bevestigen-toets (43), voor het bevestigen van

uw keuze.

Signaaltonen instellen

Info
Een geschikt uitvoerapparaat, bijv. koptelefoon, op de
audio-aansluiting (20) van de bedieningseenheid 
VSP-Control aansluiten, om de signaaltonen te kunnen
horen.

1. Kies met de pijltoetsen de optie Signaaltoon.
2. Druk op de bevestigen-toets (43) om het menu voor de

signaaltonen te openen.

3. Kies met de pijltoetsen de gewenste instelling.
ð Druk op Shutter (sluiter), om de toonsignaal bij een

beeldopname aan of uit te zetten.
ð Druk op Start-up sound (opstartgeluid), om de melodie

bij systeemstart te kiezen of uit te zetten.
ð Druk op Beep (pieptoon), om de toonsignaal bij een

beeldopname aan of uit te zetten.
ð Druk op Volume (geluidssterkte), om de geluidssterkte

te regelen.
4. Druk op de bevestigen-toets (43), voor het bevestigen van

uw keuze.
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TV-systeem instellen
Deze instelling moet worden uitgevoerd, voordat het beeld kan
worden overgedragen van het apparaat naar een monitor. Houd
er rekening mee dat de monitor het formaat PAL of NTSC moet
ondersteunen.
1. Kies met het pijltoetsen de optie TV-system (TV-systeem).
2. Druk op de bevestigen-toets (43) om het menu voor het

TV-systeem te openen.

3. Kies met de pijltoetsen de voor uw monitor geschikte
instelling.

4. Druk op de bevestigen-toets (43), voor het bevestigen van
uw keuze.

5. Indien nodig de noodzakelijke instellingen uitvoeren bij de
monitor.

6. Verbind het apparaat via de meegeleverde AV-kabel en de
AV-out-uitgang (30) met de monitor.

Stroombesparingsmodus instellen
In deze modus schakelt het apparaat na de ingestelde tijd
automatisch uit, voor zover binnen deze tijd geen
menubewegingen, resp. activiteiten van het apparaat hebben
plaatsgevonden.
1. Kies met de pijltoetsen de optie Stroombesparingsmodus.
2. Druk op de bevestigen-toets (43) om het menu voor de

stroombesparingsmodus te openen.

3. Kies met de pijltoetsen de gewenste instelling:
ð Druk op OFF, om de stroombesparingsmodus uit te

schakelen.
ð Druk op 5 min, om het automatisch uitschakelen van

het apparaat na 5 minuten in te stellen.
ð Druk op 10 min, om het automatisch uitschakelen van

het apparaat na 10 minuten in te stellen.
ð Druk op 15 min, om het automatisch uitschakelen van

het apparaat na 15 minuten in te stellen.
ð Druk op 30 min, om het automatisch uitschakelen van

het apparaat na 30 minuten in te stellen.
4. Druk op de bevestigen-toets (43), voor het bevestigen van

uw keuze.

Firmware actualiseren

Info
De firmware mag alleen na afstemming met de dealer
of fabrikant worden bijgewerkt.
De firmware-update moet eerst op de geplaatste 
SD-kaart zijn geladen. De firmware-update mag zich
niet in een submap bevinden.

1. Kies met de pijltoetsen de optie Firmware-update.
2. Druk op de bevestigen-toets (43) om het menu voor de

firmware-update te openen.

3. Kies met de pijltoetsen de gewenste instelling.
4. Druk op de bevestigen-toets (43), voor het bevestigen van

uw keuze.
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Nabestelbare accessoires

Waarschuwing
Gebruik alleen accessoires en hulpapparaten, die in de
bedieningshandleiding zijn opgegeven.
Het gebruik van andere dan in de
bedieningshandleiding aanbevolen
werkgereedschappen of andere accessoires kan
letselgevaar opleveren.

accessoires Artikelnummer

Camerakop VSP-H25F 3.110.007.135

Video-endoscoop 
VSP-VS 4.5-1500

3.110.007.153

Video-endoscoop 
VSP-VS 6.2-1500

3.110.007.162

Video-endoscoop 
VSP-VS 6.2-3000

3.110.007.163

Video-borescoop VSP-BS 4.5S 3.110.007.183

Video-borescoop VSP-BS 5.0F 3.110.007.186

Video-borescoop VSP-BS 6.2F 3.110.007.192

Video-borescoop VSP-BS 6.4FS 3.110.007.193

Defecten en storingen

Het apparaat is tijdens de productie meerdere keren op een
goede werking getest. Mochten er desondanks storingen
ontstaan, controleer het apparaat dan op basis van de volgende
lijst.

Vlekken / punten in beeldgedeelte:
• Controleer de kunststofkap van de camerakop op krassen,

resp. vervuilingen (ook aan de binnenzijde).

• Controleer de cameralens op vervuilingen en deze indien
nodig voorzicht schoonblazen met droge lucht. Indien
nodig de cameralens zelf met een licht bevochtigde,
pluisvrije doek reinigen, gebruik echter nooit agressieve
reinigingsmiddelen of schuurmiddelen!

De monitor toont geen beeld:
• Controleer de capaciteit van de accu en deze bijladen,

indien nodig.

• Controleer de stekkerverbindingen van de multistekker
tussen VSP-Control en VSP-R30 op goed vastzitten.

• Controleer de verbinding tussen camerakop en
schuifkabelhaspel op goed vastzitten.

Onderhoud en reparatie

Accu laden
De accu moet vóór het eerste gebruik en bij een lage
accucapaciteit worden opgeladen. De actuele accucapaciteit is
zichtbaar rechts bovenin op het display. Is het apparaat
uitgeschakeld, kunt u de accucapaciteit controleren, de 
test-toets (27) enkele seconden ingedrukt te houden. Gebruik
voor het opladen van de accu alleen het meegeleverde netdeel,
resp. een met dezelfde specificaties!

Info
Bij het opladen van de accu kan het netdeel warm
worden, vooral als de videoscoop verder wordt
gebruikt met aangesloten netdeel. Dit is normaal en zal
de werking hiervan niet beïnvloeden.

Info
Het apparaat kan ook via het netdeel worden gevoed.
Hiervoor de kabel van het meegeleverde netdeel
aansluiten op de betreffende accu-laadaansluiting (29).

Ga als volgt te werk, voor het opladen van de accu met het
meegeleverde netdeel:
1. Steek de laadadapter in een voldoende gezekerd

stopcontact. Gebruik uitsluitend de originele laadadapter of
één met dezelfde specificaties, omdat zowel de accu als
het apparaat anders kunnen worden beschadigd!

2. De holle stekker van het laadnetdeel, bij een geplaatste
accu, in de accu-laadaansluiting (29) van de
bedieningseenheid VSP-Control steken.
ð De laadindicatie (41) van het apparaat brandt rood.
ð De LED van het laadnetdeel brandt rood.
ð De LED's van de accu-capaciteitsindicatie (26) op de

achterzijde knipperen.
3. Alternatief kunt u de accu uit de bedieningseenheid 

VSP-Control verwijderen en deze via de eigen
laadaansluiting opladen met het laadnetdeel.
ð Is de accu volledig opgeladen, branden de LED's van de

accu-capaciteitsindicatie (26) constant.

Reiniging
Reinig het apparaat met een vochtige, zachte en pluisvrije doek.
Zorg dat geen vocht in de behuizing komt. Gebruik geen sprays,
oplosmiddelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of
schuurmiddelen, maar uitsluitend water voor het bevochtigen
van de doek.

Reparatie
Wijzig het apparaat niet en bouw geen reserveonderdelen in.
Neem voor reparaties en controles van het apparaat contact op
met de fabrikant.
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Recycling

Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak op een
elektrisch of elektronisch apparaat geeft aan, dat dit aan het
einde van de levensduur niet mag worden weggegooid met het
huishoudelijk afval. Voor kosteloze retournering zijn er
inzamelpunten voor oude elektrische en elektronische
apparaten bij u in de buurt. De adressen kunt u opvragen bij uw
gemeente. Op onze website www.trotec24.com vindt u
informatie over meer door ons aangeboden
retourmogelijkheden.

Door het gescheiden inzamelen van oude elektrische en
elektronische apparaten worden recycling, materiaalhergebruik,
resp. andere vormen van hergebruik van oude apparaten
mogelijk gemaakt. Ook worden zo negatieve gevolgen bij de
afvalverwijdering van de mogelijk in de apparaten opgenomen
gevaarlijke stoffen voor het milieu en voor de menselijke
gezondheid voorkomen.

Li-Ion

Batterijen en accu's horen niet in het huisvuil, maar moeten in
de Europese Unie – volgens Richtlijn 2006/66/EG VAN HET
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 6 september 2006
betreffende afgedankte batterijen en accu's – vakkundig
worden gerecycled. De batterijen en accu's graag recyclen
volgens de geldende wettelijke bepalingen.
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