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1 Informacje ogólne 

1.1 Informacje odnośnie 

instrukcji obsługi 

Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi Państwu 
bezpieczną obsługę urządzeń Wöhler VIS 
200/250 i Wöhler VIS 300/350. Należy ją zacho-
wać. 

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy czterech róż-
nych typów kamer. Oznacza to, że zawiera opisy, 
które dotyczą Twojego modelu kamery. Objaśnie-
nia, przy których wyraźnie nie oznaczono, że do-
tyczą jednego lub kilku typów, odnoszą się do 
wszystkich czterech typów kamer.  

Kamery inspekcyjne Wöhler VIS 200/250 i Wöhler 
VIS 300/350 powinny być obsługiwane tylko przez  
fachowy personel, w celu do tego przeznaczo-
nym. 

 

Za szkody powstałe na skutek niezastosowania 
się do niniejszej instrukcji obsługi nie ponosimy 
żadnej odpowiedzialności. 

1.2 Prawa autorskie Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Wöhler za-
bronione jest, w całości lub części, powielanie, 
kopiowanie, reprodukcja oraz tłumaczenie niniej-
szej instrukcji. 

1.3 Wskazówki w instrukcji 

obsługi  OSTRZEŻENIE! 

Oznacza wskazówki, niezastosowanie się do któ-
rych może spowodować niebezpieczeństwo zra-
nienia lub śmierci. 

 

 UWAGA! 

Wskazuje na niebezpieczeństwa, które mogą 
spowodować uszkodzenie urządzenia. 

 

 WSKAZÓWKA! 
Oznacza wskazówki i inne pożyteczne informacje. 
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1.4 Stosowanie zgodne z 

przeznaczeniem 

Kamera do inspekcji video jest przeznaczona do 
optycznej kontroli rur i szachtów, np. kominów, 
przewodów spalinowych, przewodów wentylacyj-
nych oraz rur kanalizacyjnych, a także do optycz-
nej dokumentacji tej kontroli. 

 

Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie 
przez fachowy personel. 

Każde inne zastosowanie uważa się za niezgodne 
z przeznaczeniem i jest zabronione. 

1.5 Wyposażenie 

podstawowe 
Urządzenie Specyfikacja 

Wöhler VIS 200/250 

Wöhler VIS 300/350 

Walizka 

Drążek giętki 

Monitor 

1 mata antypoś-
lizgowa 

Zasilacz 

Kabel Mini USB 

(VIS 250 / VIS 350) 

Wöhler  
VIS 200/250/300 

1 akumulator 12 V 
NiMh 

Wöhler VIS 350 2 akumulatory 12 V 
NiMh 

Wöhler VIS 200/250 Kolorowa minigłowica 
kamery 

Wöhler VIS 300/350 Uchylno-obrotowa 
kolorowa głowica ka-
mery 

5 zapasowych 
plastikowych kopułek 

Wöhler VIS 250/350 Karta pamięci SD o 
poj. 4 GB 

 

  



Informacje ogólne 

 

 7 

1.6 Transport i przecho-

wywanie 

Aby uniknąć uszkodzeń w transporcie kompletny 
system należy zawsze przewozić w przewidzianej 
dla niego walizce. 

 

1.7 Usuwanie odpadów 

 

Urządzeń elektronicznych nie wolno wyrzucać do 
odpadów domowych, lecz należy się ich pozbyć w 
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami śro-
dowiskowymi.  
Zużyte akumulatory należą do odpadów specjal-
nych i należy je w celu utylizacji oddać do przewi-
dzianych do tego miejsc składowania.  
 

1.8 Adres producenta Wöhler Technik GmbH 

Schützenstr. 41 

D-33181 Bad Wünnenberg 

Tel.: +49 2953 73-100 
Fax: +49 2953 73-96100 
E-Mail: info@woehler.de 
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2 Ważne wskazówki 

Ochrona oczu 

 OSTRZEŻENIE! 

Nigdy nie należy kierować podłączonej głowicy 
kamery bezpośrednio w stronę oczu, gdy monitor 
jest włączony. Oświetlenie LED jest bardzo silne i 
może uszkodzić wzrok. 

 

 OSTRZEŻENIE! 

Należy w sposób kontrolowany prowadzić podłą-
czony drążek. Ze względu na elastyczność mate-
riału, z którego jest wykonany, drążek może nagle 
uderzyć podczas wyciągania z kanału. W szcze-
gólności należy chronić oczy. 

Środowisko pracy 

 OSTRZEŻENIE! 

Należy zapewnić bezpieczne ustawienie kamery i 
zabezpieczenie osób, przede wszystkim w trakcie 
robót na dużych wysokościach, np. na dachu.  

 

 OSTRZEŻENIE! 

Należy upewnić się przed inspekcją, że kontrolo-
wany za pomocą kamery element nie znajduje się 
pod napięciem. 

 

 UWAGA! 

Nie należy wsuwać głowicy kamery w bardzo za-
oliwione lub kwaśne środowisko. Nigdy nie używaj 
głowicy kamery i drążka do usuwania przeszkód. 

Temperatura pracy 

 UWAGA! 

Nie należy używać monitora przy temperaturze 
powyżej 40°. Wysoka temperatura może uszko-
dzić kamerę. 
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Wodoszczelność 

 UWAGA! 

Tylko głowica kamery i drążek są wodoszczelne. 
Wnętrze walizki należy chronić przed wodą!  

Odporność na uderzenia 

 UWAGA! 

System kamery nie jest odporny na uderzenia. 
Nigdy nie rzucać i nie upuszczać walizki!  

Akcesoria 

 UWAGA! 

Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów 
i  części zamiennych Wöhler. 

Silne pola magnetyczne i elek-
tryczne  WSKAZÓWKA! 

Nie należy używać kamery w pobliżu wież telewi-
zyjnych, przenośnych urządzeń radiowych i innych 
źródeł pola magnetycznego i elektrycznego, po-
nieważ może to prowadzić zakłóceń w obrazie. 

Oddziaływanie zewnętrzne 
 WSKAZÓWKA! 

Oddziaływanie zewnętrzne jak wyładowania sta-
tyczne mogą powodować błędy w funkcjonowaniu 
urządzenia. W takim przypadku należy wyłączyć 
kamerę, a następnie ponownie ją włączyć. 
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3 Wersje kamery 

System inspekcji video Wöhler VIS jest oferowany w kilku wersjach z różnym wyposaże-
niem. Różnice pomiędzy nimi opisane są w poniższej tabeli: 

 VIS 350 VIS 300 VIS 250 

 
VIS 200 

 

Głowica kamery Ø 40 mm 

obrotowo-
uchylna  

Ø 40 mm 

obrotowo-
uchylna 

Ø 26 mm Ø 26 mm 

Zintegrowany 
nadajnik sygnału 

1 


2 


1 


2 

Wskazanie 
położenia 
głowicy 

    

Elektroniczny 
metromierz     

Funkcja 
nagrywania 
video 

    

Menü 
    

Funkcja Home 
    

Klawiatura 7 klawiszy 
z shift 

5 klawiszy 7 klawiszy z 
shift 

1 klawisz 

Zastosowanie  kanały spalinowe od 
Ø 60 mm z kątami do 87° 

 kanały kanalizacyjne 
od Ø 70 mm 

 kominy 

 kanały wentylacyjne 
od Ø 60 mm 

 analiza uszkodzeń w ru-
rach kanalizacyjnych 
od Ø 70 mm 

 kanały spalinowe 
od Ø 40 mm  

 systemy wentylacji 
od Ø 40 mm 

 analiza uszkodzeń w rurach 
kanalizacyjnych  
od Ø 40 mm do Ø 125 mm 

1 
Nadajnik sygnału można włączyć i wyłączyć za pomocą menu, por. rozdz. 7 

2
 Nadajnik sygnału zawsze jest włączony, gdy kamera jest włączona. 
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4 Dane techniczne 

4.1 Monitor 

 
Rys. 1: Monitor 

Opis Dane 

Wyświetlacz TFT 7“ / format 16:9 i 4:3 

(domyślnie 16:9) 

Ciężar 400 g 

Wymiary obudowy 176 x 114 x 32 mm  

Wyjście video Sygnał FBAS 

Zasilanie Poprzez system kamery 

Napięcie 12 V 

Temperatura pracy 0 - 40 °C 

Temp. składowania - 20°C – 50°C 

Kabel łączący z 
systemem kamery 

2 m 

 

4.2 Minigłowica (Wöhler  

VIS 200/250) 

 

 
Rys. 2: Minigłowica 

 

Opis Dane 

Typ 1/3“ Color CMOS 

Objektyw f = 2,3 mm, F = 2,5 

Kąt widzenia 130° 

Źródło światła 12 białych diod LED 

Stopień ochrony Wodoszczelność wg 
IP 68 (30 minut do 
30m głębokości) 

Wymiary 26 mm x 38 mm 

Częstotliwość wbudo-
wanego nadajnika  

8,9 kHz 
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4.3 Obrotowo-uchylna 

głowica kamery 

(Wöhler 

VIS 300/350) 

 
Rys. 3: Obrotowo-uchylna głowica kame-
ry 

<

 
Rys. 4: Obrót w zakresie 360° 

 
Rys. 5: Uchył w zakresie 180° 

Opis Dane 

Typ 1/3“ Color CMOS 

Objektyw f = 2,3 mm, F = 2,5 

Kąt widzenia 160° 

Źródło światła 12 białych diod LED 

Stopień ochrony Wodoszczelnść wg 
IP 67 (30 minut do 1m 
głębokości) 

Wymiary 40 mm x 60 mm 

Częstotliwość 
wbudowanego 
nadajnika 

8,9 kHz 
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4.4 Drążek Opis Dane 

Długość 20 m 

Opcjonalnie dostępny 

także 30 m 

Średnica 6,5 mm (VIS 3xx) 

6 mm (VIS 2xx) 
 

 

4.5 Elektroniczny 

metromierz 
Opis Dane 

Rozdzielczość 0,04 m 

Max. odchylenie 5% wart. pomiaru 
 

4.6 Nagrywanie  

(Wöhler  

VIS 250/350) 

Opis Dane 

Karta pamięci Jeśli używana jest 
karta inna niż w ze-
stawie, musi być od-
powiednio sformato-
wana w PC 

Maksymalna wielkość 32 GB 

Technologia  SD lub SDHC 

Klasy prędkości 2 do 10 

Formatowanie Dla kart mniejszych 
niż 4 GB: FAT lub 
FAT32, reszta FAT32 

Pojemność zapisu ok. 1h / GB 

Rozdzielczość filmu 640 x 480 (VGA)/ 
max. 30 fps 

Format zapisu video ASF (MPEG4) 
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5 Budowa i funkcje  
5.1 System inspekcji video 

 
Rys. 6: Walizka Wöhler VIS 350 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
10 

9 

11 

12 

13 

14 
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Legenda: 

 

1 Monitor 

2 Przyciski regulacji monitora 

 

3 Przyciski obsługi i sterowania kamerą   

z funkcją nagrywania i odtwarzania (Wöhler VIS 250 / VIS 350),  
Funkcja Home do orientacji głowicy kamery i ustawień obrazu w menu (Wöhler 
VIS 350) 

4 Głowica kamery, wodoszczelna: 

Wöhler VIS 300 / VIS 350: obrotowo-uchylna kolorowa głowica kamery 
Ø 40 mm  

Wöhler VIS 200 / VIS 250: kolorowa minigłowica Ø 26 mm  

5 Włącznik systemu z następującymi funkacjami: 

 - Włącz/ Wyłącz (system) 

 - Reset metromierza  

 - Wyjście 

 - Kasowanie (w trybie SHIFT)  

6 Gniazdo na kartę pamięci (Wöhler VIS 250/350) 

7 Gniazdo Mini-USB (Wöhler VIS 250/350)  

8 Gniazdo zasilania (18V/1,6A) 

9 Wyście Video 

10 Schowek 1 na akcesoria 

11 Reserwowy akumulator (Wöhler VIS 350)  

12 Zasilanie 

13 Aktywny akumulator 

14 Schowek 2 na akcesoria 
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5.2 Panel sterowania  

VIS 200 

 
Rys. 7: Panel sterownia Wöhler 
VIS 200 

Panel sterowania Wöhler VIS 200 z przyciskiem 
Włącz/Wyłącz 

 

VIS 300 

 
Rys. 8: Panel sterowania Wöhler 
VIS 300 

 

 

Panel sterowania Wöhler VIS 300 z przyciskiem 
włącz/wyłącz i przyciskami do obracania i uchylania 
głowicy kamery 

 

VIS 250 / VIS 350 

 

Rys. 9: Panel sterowania Wöhler 
VIS 250/350 

 

Panel sterowania Wöhler VIS 250/350  
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Przyciski panelu sterowania mają następujące funkcje: 

 

Wöhler VIS 200/250/300/350 

Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ  do całego systemu 
kamery (kamera i monitor). 

 

 WSKAZÓWKA! 
Przy włączonej kamerze i w pełni naładowanym 
akumulatorze obramowanie włącznika jest pod-
świetlone na zielono. 

Podczas ładowania akumulatora dolna część 
obramowania pulsuje na czerwono. 

Funkcje przycisku  
WŁĄCZ/WYŁĄCZ 

Naciśnięcie Funkcja 

przy wyłączonym 
systemie: 

krótko 

włączenie systemu 

przy włączonym 
systemie: 

2 sekundy 

wyłączenie systemu 

przy włączonym 
systemie: 

krótko 

reset metromierza 

przy włączonym menu 

(VIS 250/350) 

wyjście 
opuszczenie menu  

 

 Przyciski sterujące głowicą kamery  
(Wöhler VIS 300/350): 

uchylanie głowicy kamery w zakresie 180° 

 

 

 Przyciski sterujące głowicą kamery 
(Wöhler VIS 300/350): 

obracanie głowicy kamery w zakresie 360° 
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Wöhler VIS 250/350: 

 

Przycisk VIDEO: 

Rozpoczęcie i zakończenie nagrywania video 

 

Przycisk SHIFT  

Aktywacja funkcji oznaczonych zieloną ikonką w 
górnym rogu przycisku.  

 

 WSKAZÓWKA! 
Włączenie funkcji SHIFT jest sygnalizowane pod-
świetleniem klawisza SHIFT i pojawieniem się w 
dolnej środkowej części monitora literki S. 

 Przycisk OŚWIETLENIA 

Regulacja natężenia oświetlenia głowicy kamery 
poprzez funkcję ściemniania.  

 

 WSKAZÓWKA! 
Oświetlenie głowicy kamery można regulować w 
zakresie 3 stopni. Pierwsze naciśnięcie wyłącza 
oświetlenie. Kolejne naciśnięcia powodują zwięk-
szenie natężenia światła (w zakresie 3 stopni). Po 
naciśnięciu przycisku po raz 5-ty oświetlenie wy-
łącza się. Kolejne naciśnięcie powoduje, że włą-
czenie oświetlenie na najniższym poziomie. 

 Przycisk MENU:  

Zmiana ustawień 

 

 Przycisk PLAY:  

Odtwarzanie nagranych filmów 

 

 Przycisk HOME (aktywny tylko w Wöhler VIS 
350, bez funkcji w Wöhler VIS 250): 

Skierowanie głowicy kamery do pozycji ”na wprost”, 
wskazanie równoległe do ziemi. 

  

+ 

+ 

+ 

+ 
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 Przycisk FOTO: 

Wykonanie zdjęcia/Snapshot 

 WSKAZÓWKA! 
Zdjęcia są zapisywane w formacie jpg i mogą zo-
stać odczytane bezpośrednio z karty SD na kom-
puterze. 

 Przycisk KASOWANIA: 

Skasowanie zdjęcia lub filmu po wybraniu ich w 
trybie PLAY . 

 

 

 

6 Ustawienia monitora 

Za pomocą menu monitora dokonuje się ustawień wyświetlania. 

 

6.1 Budowa menu monitora 

 
 

 

 

 
  Naciśnij przycisk menu na monitorze, aby 

wejść do menu monitora. 

 W wierszu menu 3 ikonki przedstawiają różne 
submenu: obraz, format i opcje.  

 Naciśnij przycisk menu, aby wybrać jedno z 
submenu: obraz > format > opcje > wyłączenie 
menu  

 Naciskaj przyciski „˄“ lub „˅“, aby w wybra-

nym submenu wybierać pojedyncze parame-
try. 

 Naciskaj przycisk „–“, aby zmniejszać wartość 

+ 

+ 

Wybór 
parametrów  

 

Zmniejszenie 
wartości 

Zwiększenie 
wartości 

wiersz menu 

parametry 

Rys. 10: Menu OBRAZ 
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danego parametru. 

 Naciskaj przycisk „+“, aby zwiększać wartość 

danego parametru. 

6.2 Menu OBRAZ 

6.2.1 Wybór języka  

 

Rys. 10: Menu OBRAZ w  j. an-
gielskim 

Menu monitora dostępne jest w następujących 
językach: angielski, niemiecki, francuski, hiszpań-
ski, portugalski, włoski, holenderski, rosyjski i 
chiński.  

 Wybierz za pomocą przycisku menu pierwszą 
ikonkę (Picture/Bild). 

 Za pomocą przycisków ˅ przejdź do najniż-

szego parametru.  

 Wybierz język za pomocą przycisku +.  

6.2.2 Ustawienia parametrów obrazu w menu monitora 

 

Rys. 11: Ustawienia nasycenia 
koloru 

W submenu OBRAZ można ustawiać jasność, 
kontrast i nasycenie koloru, za pomocą skali od 0 
do 100. 

 WSKAZÓWKA! 
Standardowe ustawienia fabryczne to: 
jasność: 30 
kontrast: 30 
kolor: 50 

 

Skala poniżej parametrów pokazuje ustawione 
wartości. 
 

 WSKAZÓWKA! 
Używając głowice kamery Ø 26 mm i 40 mm moż-
na ustawiać jakość video przez menu kamery, por. 
rozdział 7. 
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6.3 Menu FORMAT 

 
Rys. 1212: Menu FORMAT 

W menu FORMAT można obracać widok, zmie-
niać format z 16:9 na 4:3 oraz wybrać format vide-
o.  

 Wybierz drugą ikonkę (Format) za pomocą 
przycisku menu. 

6.3.1 Obrót widoku 
 UWAGA! 

Zaleca się nie zmieniać ustawień widoku i pracę 
na ustawieniach fabrycznych.  

 Za pomocą przycisku ˅ przejdź do pierwszego 

parametru (unten). 

Gdy wybrany jest parametr „unten“, pokazywany 
widok jest taki, jaki oglądający widzi przed klawiatu-
rą. 

W razie potrzeby obracaj widok za pomocą przyci-
sku +, widok zmieniać się będzie na: „normal“ (obrót 
o 180°), dół odbicie w lustrze, normal odbicie w 
lustrze. 

6.3.2 Zmiana formatu 

obrazu 
 Za pomocą przcisku ˅ przejdź do submenu 

Format do środkowego parametru (zoom). 

 Za pomocą przycisku  + lub – zmieniaj format 

kolejno 16:9, 4:3 lub FIT. 

 WSKAZÓWKA! 
W formatach 16:9 i 4:3 obok widoku video widać 
krawędzie. Jeśli zostanie wybrany FIT , video do-
pasuje się optymalnie do monitora. 

6.3.3 Wybór standardu 

video 

W submenu S-BRAF można wybierać pomiędzy 
następującymi formatami video: PAL > NTSC > 
SECAM > AUTO. Ustawienia te dotyczą tylko wy-
świetlacza. Ustawienie fabryczne to „Auto“. 

 UWAGA! 

Stanowczo zaleca się nie zmieniać tych ustawień.  
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6.4 Automatyczne 

wyłączenie się 

menu 

 
Rys. 13: Automatyczne wyłą-
czenie się menu monitora 

 

W sumbenu„Option“ istnieje możliwość aktywacji 
funkcji automatycznego wyłączenia się menu moni-
tora:  

 Wybierz za pomocą przycisku menu trzecią 
ikonkę (Option). 

 Wybierz za pomocą przycisków  + lub – czas, 

po którym menu monitora ma się automatycz-
nie wyłączyć, jeśli żadny przycisk nie zostanie 
naciśnięty: 5 s > 10 s > AUS. 

 

 WSKAZÓWKA! 
Ustawienie fabryczne to AUS, to znaczy, że menu 
monitora nie wyłącza się automatycznie. 

 

7 Ustawienia dostępne przez menu kamery 

 

7.1 Ustawienia Wöhler VIS 250/350 

 
 

Rys. 13: Przycisk 
WŁĄCZ/WYŁĄCZ 

 Włącz system kamery poprzez krótkie naci-
śnięcie przycisku WŁĄCZ/WYŁĄCZ na klawia-
turze 

Po włączeniu obramowanie przycisku podświetla 
się na zielono. Obraz na ekranie monitora włącza 
się po około 5 sekundach. 

 Naciśnij przycisk SHIFT  

Obramowanie przycisku SHIFT podświetla się 
teraz na zielono a w dolnej środkowej części ekra-
nu monitora pojawia się duże S. W ten sposób 

system informuje, że znajduje się w trybie Shift i 
można użyć funkcji oznaczonych na klawiszach na 
zielono. 

 Naciśnij przycisk menu 
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Rys. 14: Menu kamery Wöhler 
VIS 250 / 350 

 

Na ekranie pojawia się pokazane obok menu z 4 
podmenu. 

Ikonka Podmenu 

 

Menu SETUP 

 

Menu KALENDARZ 

 

Menu VIDEO 

 
(niewidoczne przy 
użyciu rozłącznej gło-
wicy kamery Ø 51 
mm) 

 

Menu INFO 
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Rys. 15: Menu kamery 

 

Przechodzenie pomiędzy 
ikonkami wyboru menu 

 

 Przejdź do listy wyboru menu za pomocą 
strzałki do przodu i zmieniaj wybór menu za 
pomocą strzałki w prawo. 

 

Przechodzenie między 
parametrami  w menu 

 Za pomocą strzałki góra/dół przechodź do 
wybranych parametrów, dokonuj żądanego 
wyboru za pomocą strzałki prawo/lewo. 

 Naciśnij klawisz WŁĄCZ/WYŁĄCZ, aby po-
twierdzić wybór i opuścić menu. 

Jeśli w menu nie pokaże się ikonka dyskietki do 
zapisu ustawień, wtedy Twoje ustawienia automa-
tycznie będą zapisane przy wyjściu z menu. 

Do dyspozycji są następujące parametry: 

  

  

Przechodzenie między 
ikonkami wyboru 

Ustawienia parametrów Parametr 
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7.1.1 Menu SETUP 

 

 

Ustawienia video 1 – 3 

(wyłącznie przy użyciu gło-
wic kamery Ø 40 mm i 26 
mm) 

Tutaj użytkownik może wybrać jedno z trzech  
ustawień już zdefiniowanych. Ustawień 1 i 2 nie 
można modyfikować. 

Video Zalecenie 

Ustawienie video 1  Zalecane dla rur, do-
bry zasięg widoczno-
ści 

Ustawienie video 2 Zalecane dla komi-
nów, ciemne obszary 
są pokazane jaśniej  

Ustawienie video 3 Ustawienia 
użytkownika 

 

 Aby skonfigurować ustawienie „Video 3“ postępuj 
następująco: 

 
Rys. 17: dowolnie konfigurowal-
ne ustawienie video 3  

 Za pomocą strzałki do przodu przejdź w menu 
do punktu MENU i za pomocą strzałki w prawo 
do submenu VIDEO. Dokonaj tutaj konfiguracji 
zgodnie ze wskazówkami z rozdziału  a na-
stępnie zapisz je. 

 

 

WŁACZANIE I WYŁĄCZA-
NIE LOKALIZATORA 

(wyłącznie przy użyciu gło-
wic kamery Ø 40 mm i 26 
mm) 

 

Tutaj użytkownik może włączyć i wyłączyć nadaj-
nik sygnału wbudowany w głowicę. Za pomocą 
sygnału nadawanego przez nadajnik głowicy Loka-
lizator sygnału Wöhler L 200 może zlokalizować 
głowicę kamery. (Zintegrowany nadajnik sygnału 
posiadają wyłącznie głowice kamery Ø 40 mm i Ø 
26 mm). 

 WSKAZÓWKA! 
Przy wyłączonym nadajniku pobór prądu przez 
kamerę jest niższy. W takim ustawieniu nie da się 
zlokalizować głowicy. 
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JEDNOSTKA 
METRY/STOPY 

 

Tutaj dokonuje się wyboru jednostki, w jakiej po-
kazywana jest odległość: METRY lub STOPY. 

W dolnej lewej części ekranu monitora pokazywa-
na jest w wybranej jednostce długość w danym 
momencie rozwiniętego drążka kamery. 

INFORMACJE NA 
EKRANIE 
WŁĄCZ/WYŁĄCZ  

Tutaj można włączyć lub wyłączyć tryb pokazywa-
nia informacji na ekranie. Wybierz „EIN“, jeśli 
chcesz, aby na ekranie pokazywane były status 
baterii, data, godzina, wskazania kąta i nachylenia, 
porównaj rozdział 9.3Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania..  
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7.1.2 Menu KALENDARZ 

 

 
Rys. 16: Ustawienia menu 
Kalendarz 

Za pomocą klawisza ze strzałką przejdź do menu 
KALENDARZ. Tutaj można dokonać następują-
cych ustawień:  

DATA Ustawienie aktualnej daty.  
 

 WSKAZÓWKA! 
Data jest zapisywana na filmach video. 

GODZINA Ustawienie godziny, która będzie także pokazy-
wana na video: 

FORMAT DATY 

 

Format daty 

Wybór  pomiędzy  formatem daty 
dzień.miesiąc.rok lub miesiąc/dzień/rok 

FORMAT CZASU 12h/24h Wybór formatu czasu między 12-godzinnym a 24-
godzinnym.  

  

Wyjście z menu Aby wyjść z menu naciśnij przycisk 
WŁĄCZ/WYŁĄCZ. 
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7.1.3 Menu VIDEO 

 

Menu VIDEO jest aktywne wyłącznie przy użyciu 
głowic kamery Ø 40 mm i 26 mm. 

 
Rys. 17:Menu VIDEO 

W menu Video można dokonać wyboru ustawień 
obrazu. Skonfigurowane ustawienia są zapisywa-
ne jako Ustawienia video 3. Podczas dokonywania 
zmian w menu Video Ustawienie Video 3 automa-
tycznie uaktywnia się w menu  SETUP. 

Aby dokonać konfiguracji Ustawienia Video 3 po-
stępuj następująco: 

  W menu przejdź za pomocą strzałki do przodu 
do punktu MENU i za pomocą strzałki w prawo 
do punktu Video. 

 Wybierz następujące ustawienia: 
☼ Jasność 

: Kontrast 

: Ostrość w narożnikach 

 Nasycenie kolorów 
Gamma: Ustawienie krzywej Gamma (0-3) 

 

 WSKAZÓWKA! 
Ustawienie krzywej Gamma ma wpływ na jasność. 

 Aby zapisać ustawienia przejdź strzałką do 
przodu do ikonki dyskietki pod parametrem. 
Naciśnij strzałkę w prawo lub w lewo, aby za-
pisać ustawienia. 

Ustawienia Video 3 zostaną wtedy zapamiętane. 
Po zapisaniu ich przez kilka sekund pojawi się 
haczyk zamiast symbolu dyskietki.  
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7.1.4 Menu INFO 

 

 

 
Rys. 18: Menu INFO 

 

W menu INFO znajdują się ważne informacje o 
systemie kamery. Tutaj nie można dokonywać żad-
nych ustawień. 

FREI: Informacja o wolnej przestrzeni na karcie 
pamięci 

TV FORMAT: Format TV głowicy kamery (PAL lub 
NTSC) 

VIS S/N: Numer seryjny systemu kamery 

VIS FIRMWARE: Wersja firmware systemu kamery 

KAMERA S/N: Numer seryjny głowicy kamery 

KAMERA FIRMWARE: Wersja firmware głowicy 
kamery 
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7.2 Ustawienia dostępne przez menu: Wöhler VIS 300 

Wejście w menu kamery 

 

 
 

Rys. 21: Przy wyłączonej kame-
rze naciśnij jednocześnie wska-
zane klawisze 

 Wyłącz kamerę 

 Przytrzymaj włączony klawisz ze strzałką w 
górę i naciśnij jednocześnie klawisz 
WŁĄCZ/WYŁĄCZ, aż nie pokaże się poniższe 
menu.  

 

 

 

 
Rys. 22: Menu kamery Wöhler 
VIS 300 

 

Na ekranie monitora wyświetli się widoczne obok 
menu z 2 podmenu. 

Ikona Menu 

 

Menu SETUP do wy-
boru jednostki odle-
głości  

 

Menu INFO 

 

 Wybieraj między menu i parametrami jak opisano 
w rozdziale 7. 

JEDNOSTKA 
METRY/STOPY 

 

Tutaj dokonuje się wyboru jednostki, w jakiej po-
kazywana jest odległość: METRY lub STOPY. 

W dolnej lewej części ekranu monitora pokazywa-
na jest w wybranej jednostce długość w danym 
momencie rozwiniętego drążka kamery. 

7.3 Ustawienia jednostki: Wöhler VIS 200 

 Wöhler VIS 200 nie posiada możliwości wejścia do 
menu. Tutaj istnieje jedynie możliwość wyboru 
jednostki długości (stopy lub metry).  W dolnej 
lewej części ekranu monitora pokazywana jest w 
wybranej jednostce długość w danym momencie 
rozwiniętego drążka kamery. 

Aby zmienić jednostkę długości (stopy lub metry) 
przy włączonej kamerze 3x krótko naciśnij przycisk 
WŁĄCZ/WYŁĄCZ. 
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8 Przygotowanie do obsługi 

8.1 Stan naładowania i 

ładowanie 

akumulatorów 

 

 OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo zranienia przy nieodpo-
wiednim postępowaniu z akumulatorami! 

Nigdy nie otwierać obudowy akumulatora. 

Nie wrzucać akumulatora do ognia ani wystawiać 
na działanie wysokiej temperatury. Istnieje nie-
bezpieczeństwo eksplozji! 

Przy niewłaściwym użyciu z akumulatora może 
dojść do wylania płynu, który jest żrący dla skóry. 
Unikać kontaktu z płynem. Przy kontakcie z pły-
nem obmyć miejsce dużą ilością wody. W przy-
padku dostania się płynu do oczu, natychmiast 
przemyć wodą, co najmniej przez 10 minut i udać 
się niezwłocznie do lekarza! 

 

 OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo utraty życia przez poraże-
nie prądem elektrycznym! 

Nigdy nie dotykać wtyczki mokrymi rękami! 

Chronić zasilacz przed wilgocią! 

Nie wyciągać zasilacza z gniazdka ciągnąc za 
przewód, może dojść do rozerwania! 

Zasilacz używać tylko wtedy, napięcie w gniazdku 
odpowiada napięciu podanemu na tabliczce zna-
mionowej zasilacza! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UWAGA! 

Wyłącz kamerę przed ładowaniem akumulatorów. 

 

UWAGA! 

Jeśli system kamery nie jest regularnie używany, 
zaleca się po 2 miesiącach rozładowanie akumu-
latora poprzez włączenie kamery a następnie peł-
ne jego naładowanie. Naładowanie do pełna za-
pobiega głębokiemu rozładowaniu, co może do-
prowadzić do uszkodzenia akumulatora. 
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Wskazanie stanu akumulatora 

 

 
Rys. 19 Panel sterowania Wöhler VIS 
250/350 – przycisk włącznika z pulsują-
cym obramowaniem 

 

 

Przy włączonej kamerze poziom naładowania 
akumulatora jest sygnalizowany za pomocą ikony 
stanu naładowania akumulatora w prawym górnym 
rogu wyświetlacza. Przy słabym napięciu ikona 
migocze. Jeśli poziom dalej spada, migocze na 
czerwono obramowanie przycisku 
WŁĄCZ/WYŁĄCZ a kamera sama się wyłącza.  

Kamerę można w takim przypadku włączyć jedy-
nie, gdy wymieni się akumulator lub podłączy do 
niej zasilacz w celu naładowania akumulatora. 

Ładowanie akumulatorów 

 
Rys. 24: Przebieg ładowania pokazany 
schematycznie 

 

Sposób ładowania akumulatorów: 

 Połączyć załączony zasilacz z kamerą po-
przez gniazdo zasilania i podłączyć zasilacz 
do sieci. 

Podczas ładowania dolne obramowanie przycisku 
WŁĄCZ/WYŁĄCZ pulsuje na czerwono, a po na-
ładowaniu świeci na czerwono, tak długo, jak zasi-
lacz jest podłączony. 
 

 WSKAZÓWKA! 
Czas pracy jednego akumulatora wynosi około 
120 minut. 
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8.2 Stanowisko pracy 

 
Rys. 20: jedna z możliwych pozycji waliz-
ki 

 

 OSTRZEŻENIE! 
Upewnij się, że walizka ma stabilną pozycję na 
równym i suchym podłożu, szczególnie przy 
pracach na dużych wysokościach. Ze względu 

na ciężar, upadek walizki spowodować znaczne 
szkody ludziom i przedmiotom. 

 Ustaw walizkę tak, aby strzałki na niebieskich 
zaczepach wskazywały do góry. 

 Pociągnij zaczepy do siebie i otwórz pokrywę 
walizki. 

 Ustaw monitor w wygodnej pozycji roboczej. 

 WSKAZÓWKA! 
Jeśli wymaga tego pozycja robocza, monitor moż-
na wyciągnąć z zaczepów w walizce i położyć po-
za walizką. Kabel połączeniowy ma długość 2m.   
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9 Obsługa 

9.1 Włączanie systemu i monitora 

Wöhler VIS 250 / 350 

 
Rys. 21: Formatowanie karty pamięci w 
Windows 7 

 Włóż kartę pamięci (maksimum 32 GB). 

 

 WSKAZÓWKA! 
Jeśli będzie używana karta pamięci, która nie jest 
w zestawie, musi zostać ona przed pierwszym 
użyciem sformatowana na PC. 

Kartę należy sformatować w sposób następujący: 

 Wsuń kartę w gniazdo karty twojego kompute-
ra. 

 Za pomocą Explorer twojego komputera pra-
wym przyciskiem myszy wybierz urządzenia z 
wymiennymi nośnikami pamięci i wybierz 
„formatowanie“. 

 Wybierz FAT (Standard) i 32 Kilobajty 

 UWAGA! 

Na karcie pamięci mogą być wyłącznie nagrania 
dokonane przez kamerę VIS, w żadnym wypadku 
nie może być danych z innych urządzeń. 

 

 
 

 Aby włączyć urządzenie naciśnij krótko przy-
cisk WŁĄCZ/ WYŁĄCZ na panelu sterowania. 

 Po włączeniu obramowanie włącznika świeci 
na zielono. Obraz pojawia się na monitorze po 
około 5 sekundach. 

Rys 27: Przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ 
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9.2 Inspekcja 

  Drążek należy powoli i równo wyciągnąć z 
walizki i wprowadzić głowicę kamery do bada-
nego obszaru. 

 UWAGA! 

Nie wyciągać drążka do samego końca drążka! 
Nie zginać drążka, ani nie przeciągać przez ostre 
krawędzie! 

 

 UWAGA! 

Zanim wsuniesz drążek z powrotem do walizki, 
wytrzyj go suchą szmatką, aby brud czy sadza nie 
dostały się do środka walizki! 

 

9.3 Wskazania na monitorze 

9.3.1 Odczyt położenia głowicy kamery (Wöhler VIS 250/350) 

 

symbol wskazówki 

 
Rys. 22: Wyświetlacz a symbolem 
wskazówki i stopniem nachylenia 

Symbol wskazówki w lewym górnym rogu poka-

zuje zawsze  w kierunku siły ciężkości, a więc na 
powierzchnię terenu. Użytkownik może stąd roz-
poznać, gdzie w rurze jest góra, a gdzie dół. 

Jeśli głowica kamery jest skierowana pionowo do 
góry, w symbolu pojawia się kółko. 

Jeśli głowica kamery jest skierowana pionowo w 
dół, w środku symbolu pojawia się krzyżyk. 

 

Stopień nachylenia Wyświetlana poniżej liczba wskazuje stopień na  
chylenia rury. 

Przykład na rysunku: - 13° oznacza nachylenie 13°. 

 WSKAZÓWKA! 
Przykład:  
Głowica kamery jest skierowana pionowo do góry: 
+ 90° 
Głowica kamery jest skierowana pionowo w dół:    
- 90° 
Głowica kamery jest skierowana równolegle do 
powierzchni ziemi: 0° 
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Wskazanie odległości Wskazanie odległości w lewym dolnym rogu na 
wyświetlaczu informuje o długości drążka, który 
już został wyciągnięty z walizki. 

W menu można wybrać jednostkę – metry lub 
stopy, por. rozdział 7.2.1. 

 WSKAZÓWKA! 
Krótkie przyciśnięcie przycisku WŁĄCZ/WYŁĄCZ 
resetuje do zera wskazanie odległości. Jest to 
przydatne np. na początku rury. 

Data i czas Data i czas są wyświetlane w prawym dolnym rogu 
monitora i są widoczne także na zapisanym na-
graniu video. 

 

9.4 Brakująca karta 

pamięci 

 

W przypadku braku karty pamieci w porcie monito-
ra, na ekranie pojawia się skreślony symbol karty 
pamięci. Po włożeniu karty do portu symbol znika. 

9.5 Funkcja Home (tylko Wöhler VIS 350) 

 

Funkcja HOME umożliwia automatyczny powrót 
głowicy kamery do pozycji prostej, tj. takiej, gdy 
optyka głowicy patrzy „na wprost”. 

Poza tym głowica kamery po naciśnięciu przycisku 
HOME skierowuje się tak, że wskazanie jest rów-
noległe do powierzchni ziemi. (Ta funkcja nie dzia-
ła, jeśli głowica kamery skierowana jest do góry 
lub na dół pod kątem 90°. W takim przypadku tylko 
optyka jest kierowana do przodu). 
 

 WSKAZÓWKA! 
Do określenia nachylenia zgodnie z punktem 9.3.1 
konieczne jest, aby głowica kamery była skiero-
wana na wprost. 

 

 Aby aktywować funkcję Home naciśnij przycisk 
SHIFT a następnie przycisk HOME. 

 

  

Rys. 29: Funkcja Home 

+ 
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9.6 Ustawienie natężenia oświetlenia głowicy kamery 

 

  

 Aby ustawić jasność należy nacisnąć przycisk 
SHIFT i przycisk oświetlenia. 

 

 WSKAZÓWKA! 
Oświetlenie głowicy kamery można regulować w 
zakresie 3 stopni. Pierwsze naciśnięcie wyłącza 
oświetlenie. Kolejne naciśnięcia powodują zwięk-
szenie natężenia światła (w zakresie 3 stopni). Po 
naciśnięciu przycisku po raz 5-ty oświetlenie wy-
łącza się. Kolejne naciśnięcie powoduje, że włą-
czenie oświetlenie na najniższym poziomie. 

  

 

9.7 Nagrywanie filmu (Wöhler VIS 250/350) 

Nagrywanie filmu 

 

 Aby rozpocząć nagrywanie filmu należy naci-
snąć przycisk nagrywania. 

Podczas nagrywania obramowanie przycisku  
VIDEO pulsuje na czerwono, a na ekranie pojawia 
się czerwony punkt. 

 Naciśnij przycisk nagrywania ponownie, aby 
zakończyć nagrywanie. Film jest teraz zapisa-
ny w formacie ASF na karcie pamięci. 

 UWAGA! 

Przy nagrywaniu należy zapewnić nieprzerwane 
zasilanie urządzenia prądem. 

  

+ 
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9.8 Odtwarzanie filmu (Wöhler VIS 250/350) 

Odtwarzanie 

 

  

 Aby odtworzyć nagrany film, naciśnij przycisk 
SHIFT a następnie przycisk PLAY. Na ekranie 
monitora pojawi się pierwsza klatka ostatnio 
nagranego filmu lub ostatnie zdjęcie. 

 WSKAZÓWKA! 

Czy jest to pierwsza klatka filmu czy jest to zdjęcie 
można rozpoznać po informacji o czasie trwania 
nagrania. W przypadku filmu, czas trwania nagra-
nia jest widoczny w górnej części ekranu. 

Wybierz za pomocą strzałki w prawo lub lewo żą-
dany film. 

 Rozpocznij odtwarzanie za pomocą przycisku 
SHIFT + . 

 Aby zatrzymać nagranie (pauza) ponownie 
naciśnij SHIFT + .  

  Zatrzymaj odtwarzanie za pomocą przycisku 
SHIFT + strzałka w lewo.  

 Naciśnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ, aby po-
wrócić do trybu normalnego podglądu (wyjście 
z odtwarzania). 

Przwijanie filmu do przodu i 
do tyłu  

 

 Aby przewinąć film do przodu, naciśnij po 
rozpoczęciu odtwarzania na klawisz ze strzał-
ką do przodu. Na wyświetlaczu pojawi się 2x. 
Film będzie odtwarzany z podwójną prędko-
ścią. 

 Naciśnij ponownie na klawisz ze strzałką do 
przodu. Pojawi się 4x. Film będzie odtwarzany 
z poczwórną prędkością. 

 Naciśnij na przycisk ze strzałką do tyłu, aby 
powrócić do odtwarzania z prędkością po-
dwójną (nacisnij 1x) lub prędkością normalną 
(naciśnij 2x).   

  Aby przewinąć film do początku naciśnij przy-
cisk ze strzałką do tyłu. Na wyświetlaczu poja-
wi się 2x. Film będzie przewijany do początku 
z podwójną prędkością. Po ponownym naci-
śnięciu pojawi się 4x i film będzie przewijany z 
poczwórną prędkością. 

 Krótka instrukcja przewijania 

<< 4 x   << 2 x Strzałka przód/tył 2 x >>   4 >> 

+ 

+ 
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10 Zdjęcia (Wöhler VIS 250/350) 

 

 Aby wykonać zdjęcie naciśnij przycisk SHIFT, 
a następnie przycisk Foto.  

Obraz zostanie zapisany w formacie JPG na kar-
cie pamięci. 
 

 

11 Kasowanie filmu lub zdjęcia (Wöhler VIS 250/350) 

  Aby wybrać film lub zdjęcie do skasowania, 
naciśnij przycisk SHIFT a następnie przycisk 
PLAY. 

Na monitorze pojawi się pierwsza klatka ostatnio 
nagranego filmu lub ostatnio wykonane zdjęcie. 

 

 WSKAZÓWKA! 

Czy jest to pierwsza klatka filmu czy jest to zdjęcie 
można rozpoznać po informacji o czasie trwania 
nagrania. W przypadku filmu, czas trwania nagra-
nia jest widoczny w górnej części ekranu. 

 

 Wybierz film lub zdjęcie do skasowania poru-
szając się strzałkami w lewo i w prawo. 

  Aby skasować naciśnij przycisk SHIFT a na-

stępnie przycisk Kasowania . 

Na ekranie pojawi się na około 2 Sekundy napis 
informujący o kasowaniu nagrania: „DELETING 
FILE“. Po skasowaniu pliku na ekranie pojawi się 
aktualny obraz z głowicy kamery. 

  

+ 

+ 

+ 
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12 Przenoszenie i odtwarzanie zdjęć i filmów 

(Wöhler VIS 250/350) 

12.1 Przenoszenie do PC Istnieją dwie możliwości przesłania zdjęć (jpg) i 
filmów (ASF) na komputer:  

 Odczytaj dane z karty SD na PC 

 Przenieś dane na PC za pomocą kabla USB 

12.2 Odtwarzanie na PC Aby odtworzyć film na PC można użyć  Windows 
Media Player. 
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13 Zalecenia odnośnie akcesoriów prowadzących 

Poniżej znajdują się ogólne rekomendacje odnośnie stosowania akcesoriów ułatwiają-
cych prowadzenie głowicy kamery w rurach i szachtach. 

Ponieważ każdy system rur i szachtów różni się od siebie, każdorazowo trzeba podjąć 
decyzję o użyciu osprzętu już na miejscu inspekcji. Przy wyborze akcesoriów prowa-
dzących należy zwrócić uwagę na to, że obok łatwego prowadzenia  muszą one za-
pewnić bezproblemowe wkładanie i wyciąganie głowicy kamery. Należy uważać na 
niebezpieczeństwo ewentualnego zakleszczenia lub zahaczenia akcesoriów prowa-
dzących w rurze. 

 

Rura 

Ø 

Głowica kamery 

Ø 26 mm 

Głowica kamery 

Ø 40 mm 

Głowica kamery 

Ø 51 mm 

(tylko kamery z roz-
łącznymi głowicami) 

40 Bez akcesoriów - - 

50 3827 - - 

60 3634, 3827, 3847 2641, 3682 Bez akcesoriów 

70 3634, 3827, 3847, 
8894 

2641, 3682, 8894 Bez akcesoriów 

100 3634, 3827, 3847, 
8894, 3850, 3857 

2641, 3682, 8894, 
3850, 3857 

3494, 3590 

125 3634, 3827, 3847, 
8894, 3850, 3857, 

3681 

2641, 3682, 8894, 
3850, 3857, 3681 

3681, 7826 

150 x x 3855 

Tabela: zalecane akcesoria 
 

- inspekcja niemożliwa 

x można użyć wszystkich możliwych akcesoriów 
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14 Problemy 

Wskazanie Możliwa przyczyna Postępowanie 

Po naciśnięciu przycisku 
WŁĄCZ / WYŁĄCZ obramo-
wanie przycisku krótko roz-
błyska na czerwono, monitor 
nie włącza się. 

Akumulator jest wyczerpany. Naładować akumulatory lub 
podłączyć zasilacz do monito-
ra. 

Wskaźnik stanu baterii na 
ekranie monitora pokazuje 
niski stan baterii. 

Akumulator jest wyczerpany. Wymienić aktywny akumula-
tor na rezerwowy (tylko VIS 
350) lub podłączyć system do 
sieci.  

Monitor jest wyłączony, ale 
głowica kamery świeci. 

Wtyczka do monitora nie jest 
prawidłowo załączona. 

Wetknąć wtyczkę do tylnej 
ścianki monitora. 

Obraz biało-czarny Minimalne ustawienia 
nasycenia kolorów. 

Za pomocą przycisku 4 na 
monitorze zwiększyć nasyce-

nie kolorów ▲. 

Wöhler VIS 3xx: zły obraz Porysowana plastikowa ko-
pułka. 

Wymienić plastikową kopułkę 
na nową, względnie szklaną. 

Kamera lub monitor nie re-
agują 

Batterie / Akumulatory są 
wyczerpane. 

Wymienić aktywny akumula-
tor na rezerwowy (tylko VIS 
350) lub podłączyć system do 
sieci. 

Urządzenie jest uszkodzone. Wysłać urządzenie do 
naprawy. 

Niebieski ekran monitora z 
napisem NO SIGNAL 

Drążek kamery jest złamany. Wysłać urządzenie do na-
prawy. 

Wtyczka do monitora nie jest 
prawidłowo załączona. 

Wetknąć wtyczkę do tylnej 
ścianki monitora. 

Przewód z wtyczką jest 
uszkodzony. Wysłać urzą-
dzenie do naprawy. 

Metromierz/data/czas nie są 
pokazywane na wyświetlaczu 

Błąd systemu Wyjąć akumulator i nie podłą-
czać kamery do sieci za po-
mocą zasilacza. Po minucie z 
powrotem włożyć akumulator. 
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15 Konserwacja  

15.1 Wskazówki odnośnie 

konserwacji i czysz-

czenia 

Aby zapewnić bezawaryjne funkcjonowanie Wa-
szego systemu kamery musi on być regularnie 
konserwowany. Konserwacja obejmuje czynności, 
które może wykonać sam użytkownik. 

 

15.2 Wymiana kopułki gło-

wicy Wöhler 

VIS 300/350 

 
Rys. 23: Zakładanie kopułki  

 WSKAZÓWKA!  
Obrotowo-uchylna głowica kamery Wöhler  
VIS 300/350 jest dostarczana z kopułką z tworzy-
wa sztucznego, która w razie potrzeby, np. w 
przypadku zarysowania, może zostać wymieniona 
na nową. Opcjonalnie, na głowicę można założyć 
kopułkę szklaną! 

Przed założeniem nowej kopułki należy oszczęd-
nie posmarować gwint silikonem. Przy wymianie 

kopułki musi być ona dobrze dokręcona do końca 
skoku gwintu. W przeciwnym razie nie gwarantuje 
się szczelności głowicy kamery i może dojść do 
błędów w jej funkcjonowaniu na skutek przed-
ostania się wody i brudu. 

15.3 Głowica kamery  Obiektyw należy czyścić tylko czystą, miękką i 
wilgotną szmatką bez żadnych środków 
czyszczących. 

 

15.4 Drążek giętki  Regularnie należy wysuwać cały drążek z 
walizki i czyścić go miękką wilgotną szmatką. 

 

15.5 Monitor  Monitor należy przecierać miękką szmatką. 



Gwarancja i serwis 
 

44 

16 Gwarancja i serwis 

16.1 Gwarancja Każdy system inspekcji video Wöhler VIS 
200/250/300/350 jest sprawdzany fabrycznie pod 
kątem wszystkich funkcji oraz opuszcza naszą 
fabrykę dopiero po szczegółowej kontroli jakości.  

Pod warunkiem użytkowania zgodnego z prze-
znaczeniem gwarancja na Wöhler VIS 
200/250/300/350 wynosi 12 miesięcy od daty za-
kupu, z gwarancji wyłączona jest plastikowa ko-
pułka w Wöhler VIS 300/350.  

Gwarancja nie obejmuje kosztów transportu i pa-
kowania urządzenia w przypadku naprawy. 

Gwarancja wygasa w przypadku napraw i prze-
róbek wykonanych prze osoby trzecie, w nie auto-
ryzowanym serwisie. 

16.2 Serwis Serwis ma dla nas bardzo duże znaczenie. Dlate-
go jesteśmy do dyspozycji  również po okresie 
gwarancyjnym. 

 

 

Na terenie Polski serwis urządzeń firmy Wöhler 
Technik GmbH należy zgłosić Państwa dystrybu-
torowi wraz z fakturą zakupu. 
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17 Deklaracja zgodności 

Producent:  

 

WÖHLER Technik GmbH 

Schützenstr. 41, D-33181 Bad Wünnenberg 

 

Deklaruje, że produkty: 

 

Nazwa produktu:  System inspekcji video 

Nazwa modelu: Wöhler VIS 200 / 250 / VIS 300 / VIS 350 

 

Odpowiada następującym normom ochronnym, które zostały ustalone w wytycznych 
Rady do Ujednolicenia Przepisów Prawnych Krajów Członkowskich o zgodności elek-
tromagnetycznej (2014/30/EU) i niskiego napięcia (2014/35/EU). 

Do oceny produktu w odniesieniu do zgodności elektromagnetycznej zostały użyte na-
stępujące normy:  
 
EN 61000-6-3:2007 +A1:2011 
EN 61326-1:2013 
EN 61000-3-2: 2014 
EN 61000-3-3:2013 

 

  



Punkty sprzedaży i serwisu 
 

46 

Punkty sprzedaży i serwisu 

Deutschland 

Wöhler Technik GmbH 

Schützenstr. 41 

33181 Bad Wünnenberg 

Tel.: +49 2953 73-100 

Fax: +49 2953 73-96100 

info@woehler.de 

www. woehler.de 

 

 

Wöhler West 

Castroper Str. 105 

44791 Bochum 

Tel.: +49 234 516993-0  

Fax: +49 234 516993-99 

west@woehler.de 

 
Wöhler Süd 

Gneisenaustr.12 

80992  München 

Tel.: +49 89 1589223-0 

Fax: +49 89 1589223-99 

sued@woehler.de 

International 

USA 

Wohler USA Inc. 

5 Hutchinson Drive  

Danvers, MA 01923 

Tel.:  +1 978 750 9876 

Fax.: +1 978 750 9799 

www.wohlerusa.com 

 

Italien 

Wöhler Italia srl 

Corso Libertà 9 

39100 Bolzano 

Tel.: +390471402422 

Fax: +39 0471 

info@woehler.it 

www.woehler.it 

 

Tschechien 

Wöhler Bohemia s.r.o. 

Za Naspern 1993 

393 01 Pelhrimov 

Tel.: +420 565 349 011  

Fax: +420 565 323 078  

info@woehler.cz 

 

Frankreich 

Wöhler France SARL 
16 Chemin de Fondeyre 

31200 Toulouse 

Tel.: 05 61 52 40 39 

Fax: 05 62 27 11 31 

info@woehler.fr 

www.woehler.fr 

 

Dystrybucja i serwis w Polsce: 

Pascal s.c. 

Ul. Kasprowicza 11 

88-300 Mogilno 

Tel. 0048 601982798 

pascalpolska@pascalpolska.pl 

 

http://www.woehler.fr/

