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Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler

Semboller

Elektrik gerilimine karşı uyarı
Bu sembol, elektrik gerilimi nedeniyle insanların
hayatına ve sağlığına yönelik oluşan tehlikelere karşı
uyarıda bulunur.

Uyarı
Sinyal sözcüğü, önlenmediği taktirde ölüm veya ağır bir
yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki
bir tehlikeyi tanımlar.

Dikkat
Sinyal sözcüğü, önlenmediği taktirde hafif veya orta bir
yaralanmaya neden olabilecek düşük risk
derecesindeki bir tehlikeyi tanımlar.

Not
Sinyal sözcüğü, önemli bilgilere işaret eder (örn. maddi
hasarlar), fakat tehlikelere işaret etmez.

Bilgi
Bu sembolün bulunduğu notlar, çalışmalarınızı hızlı ve
güvenli şekilde yapmanız konusunda size yardımcı
olur.

Kılavuza dikkat ediniz
Bu sembolün bulunduğu notlar, kullanım kılavuzuna
dikkat edilmesi gerektiği konusunda sizi uyarır.

Kullanım kılavuzunun ve AB uygunluk beyanının güncel
sürümünü aşağıdaki linkten indiriniz:

VSP3041

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

Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Ticari müşteriler için garanti süresi bir yıldır. Özel müşteriler için
garanti süresi iki yıldır.

Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler - Güvenlik

Bu kılavuzu, cihazı çalıştırmadan/kullanmadan önce
dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu her zaman kurulum yerinin
hemen yakınında veya cihazın üzerinde bulundurunuz!

Uyarı
Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyunuz.
Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uymanın ihmal
edilmesi, elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ağır
yaralanmalara neden olabilir.
Daha sonra bakmak için tüm güvenlik uyarılarını ve
talimatları saklayınız.
Cihaz, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımı
hakkında eğitilmiş ve bu nedenle oluşacak tehlikeleri
anlamış olmaları durumunda 8 yaşın üstündeki
çocuklar ve kısıtlı fiziksel, duyusal veya mental
yeteneklere sahip veya deneyimi ve/veya bilgisi eksik
kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı
bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından
yapılmamalıdır.

• Cihazı, patlama tehlikesi bulunan alanlarda çalıştırmayınız.

• Cihazı, agresif atmosferlerde çalıştırmayınız.
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• Cihazı yağ, kükürt, klor veya tuz içeren ortamlarda
çalıştırmayınız.

• Cihazı sürekli direkt güneş ışınlarına karşı koruyunuz.

• Cihazı sadece gerilimsiz sistemlerde ve nesnelerde
kullanınız. Her kontrolden önce, güvenlik nedenleriyle
sistem parçalarını ve nesneleri gerilimsiz duruma getiriniz.

• Ölçüm sondalarını ve kamera kafalarını duvarların içinde
kullanmadan önce mevcut elektrik devrelerini gerilimsiz
duruma getiriniz.

• Ölçüm sondalarını ve kamera kafalarını bir duvardaki metal
boruların içinde kullanmadan önce, bu metal boruların
elektrik yüklü olup olmadığınız yetkili bir uzman şirkete
kontrol ettiriniz.

• Ölçüm sondalarını ve kamera kafalarını, güvenlik
nedenleriyle hareketli parçaların içindeki kontroller için
kullanmayınız.

• Cihazın üzerindeki güvenlik işaretlerini, çıkartmaları ve
etiketleri çıkarmayınız. Tüm güvenlik işaretleri, çıkartmalar
ve etiketlerin okunur durumda olmasını sağlayınız.

• Cihazı alet kullanarak açmayınız.

• Teknik bilgiler bölümü uyarınca depolama ve çalışma
koşullarına dikkat ediniz.

Usulüne uygun kullanım
Cihazı sadece nesnelerin optik olarak görüntülenmesi için
kullanınız.

Cihazı usulüne uygun şekilde kullanmak için, sadece Trotec
tarafından test edilmiş aksesuarlar veya Trotec tarafından test
edilmiş yedek parçalar kullanınız.

Usulüne aykırı kullanım
Cihazı, patlama tehlikesi bulunan alanlarda kullanmayınız.
Ekranlı kumanda elemanını suyun altında kullanmayınız. Cihazı
insanlar veya hayvanlar üzerinde kullanmayınız. Usulüne aykırı
kullanım nedeniyle oluşan hasarlara yönelik olarak Trotec hiçbir
sorumluluk üstlenmez. Bu durumda garanti talepleri geçersiz
olur. Cihaz üzerinde izin olmadan değiştirme, ekleme ya da
dönüştürme işlemi yapmak yasaktır.

Personelin niteliği
Bu cihazı kullanan kişiler:
• Akım taşıyan parçalara direkt temasa karşı koruma

önlemleri almalı.

• Başta güvenlik bölümü olmak üzere kullanım kılavuzunu
okumuş ve anlamış olmalıdır.

Kalan tehlikeler

Elektrik gerilimine karşı uyarı
Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi!
Bir elektrik çarpması, ölüme veya insanların ağır
şekilde yaralanmasına neden olabilir! Cihaz sadece,
belirtilen tüm güvenlik uyarılarına uyularak
kullanılmalıdır.

Tehlike
Akım taşıyan parçalara dokunulması nedeniyle elektrik
çarpması. Akım taşıyan parçalara dokunmayınız. Akım
taşıyan bitişik parçaları, üzerlerini örterek veya
kapatarak emniyete alınız.

Elektrik gerilimine karşı uyarı
Dış gövdeye giren sıvılar nedeniyle kısa devre tehlikesi
ortaya çıkar!
Cihazı ve aksesuarları suya batırmayınız. Dış gövdenin
içine su veya başka sıvıların girmemesine dikkat ediniz.

Elektrik gerilimine karşı uyarı
Elektrikli parçalar üzerindeki çalışmalar sadece yetkili
bir uzman şirket tarafından gerçekleştirilmelidir!

Elektrik gerilimine karşı uyarı
Cihaz üzerindeki tüm çalışmalardan önce elektrik fişini
prizden çekiniz ve aküyü cihazdan çıkartınız!
Elektrik fişinden tutarak elektrik kablosunu elektrik
prizinden çekiniz.

Patlama tehlikesi içeren maddelere karşı uyarı
Aküyü 45 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz
bırakmayınız! Aküyü su veya ateşle temas ettirmeyiniz!
Direkt güneş ışınları ve nem oluşumunu önleyiniz.
Patlama tehlikesi ortaya çıkar!

Uyarı
Boğulma tehlikesi!
Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta bırakmayınız.
Çocuklar için tehlikeli bir oyuncağa dönüşebilir.

Uyarı
Cihaz bir oyuncak değildir ve çocukların eline
geçmemelidir.

Uyarı
Eğitimsiz kişiler tarafından amacına veya usulüne
uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda bu
cihaz çeşitli tehlikelere neden olabilir! Personel
niteliklerine dikkat ediniz!

Dikkat
Isı kaynaklarıyla aranızda yeterli mesafe bırakınız.

Not
Cihazda hasar oluşmasını önlemek için; cihazı aşırı
sıcaklıklara, neme veya ıslanmaya maruz bırakmayınız.
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Not
Cihazı temizlemek için sert temizlik maddeleri,
aşındırıcı veya çözücü maddeler kullanmayınız.

Cihaz fonksiyonlarıyla ile ilgili tanıtıcı ve temel
bilgiler

Cihaz açıklaması
VSP3041 cihazı, üzeri örtülü makine parçalarının veya zor
erişilen ya da erişilemeyen boşlukların incelenmesi için
kullanılır.

Resimleri ve videoları görüntülemek ve kaydetmek için yüksek
çözünürlüklü bir kamera ve ayarlanabilen güçlü ışığa sahip LED
aydınlatma içeren, hareketli bir kamera kafası kullanımınıza
sunulmuştur. Birlikte teslim edilen VSP-H41M kamera kafası,
VSP-R30 itme kablosu tamburu ve modüler olarak VSP-Control
mobil kontrol ünitesine bağlanır. Birlikte teslim edilen kamera
kafası, Trotec'in diğer opsiyonel kamera kafalarıyla
değiştirilebilir.

Kameranın fonksiyonları, VSP-Control mobil kontrol ünitesi
üzerinden kontrol edilebilir. Mobil kontrol ünitesi, arka taraftaki
bir asma düzeneği aracılığıyla birlikte teslim edilen itme kablosu
tamburuna sabitlenebilir.

İtme kablosu tamburuna, kısmi mesafe ölçüm fonksiyonlu bir
dijital metre sayacı entegre edilmiştir.

VSP3041 cihazının fonksiyonları, VSP-Control'ün entegre
kullanım yazılımı ile kontrol edilebilir.

Kayıtlar ve ölçümler bir SD karta kaydedilebilir ve USB arabirimi
üzerinden aktarılabilir.

Cihazın görünümü

1

2

4

6

7
8

5
10

3

9

11

12

13

12

11

No. Tanım

1 İtme kablosu tamburunun taşıma kolu

2 İtme kablosu

3 Sarma/açma yardımı

4 Dijital metre sayacı

5 Section (Kısım) tuşu

6 Spiral kablo freni

7 Ayak

8 Değiştirilebilen kamera kafası

9 Plastik koruyucu başlık

10 Clear (Temizle) tuşu

11 Spiral kablo tutucusu

12 VSP-Control asma düzeneği

13 VSP-Control'e bağlantı için çoklu fiş
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15
16

14

17

16

17

19

18
18

2031

21

22
23

24

2526
23

22

3029

28

27

No. Tanım

14 Koruyucu kapak

15 Çoklu fiş soketi kapağı

16 Asma kemeri tutucusu

17 Kauçuk koruyucular

18 Çalışma paneli

19 Ekran

20 Ses bağlantısı

21 SD kart yuvası

22 İtme kablosu tamburuna yerleştirme-kilitleme için
yuvarlak kafa

23 Batarya sabitleme cıvatası

24 Katlanabilir ayak

25 Batarya

26 Batarya kapasite göstergesi

27 Kontrol tuşu

28 Koruyucu başlıklı çok fişli soket

29 Batarya şarj soketi

No. Tanım

30 AV-Out bağlantısı

31 USB bağlantısı (Tip A-A, uygun harici monitöre bağlantı
için)

Kumanda elemanları

32
33

34
35

36

38
37

39
4041

42

43
44
45
46

No. Tanım Anlamı

32 Parlaklık tuşu Eksi Kamera kafasındaki aydınlatma
gücünü azaltma

33 Parlaklık tuşu Artı Kamera kafasındaki aydınlatma
gücünü arttırma

34 Yakın odak tuşu
(eksi)

Yakın nesneleri netleştirme

35 Uzak odak tuşu
(artı)

Uzak nesneleri netleştirme

36 Ok tuşu Yukarı Kamera kafasını yukarı hareket
ettirme

37 Ok tuşu Sağ Kamera kafasını sağa hareket ettirme

38 Ok tuşu Sol Kamera kafasını sola hareket ettirme

39 Ok tuşu Aşağı Kamera kafasını aşağı hareket
ettirme

40 Çalışma
göstergesi

Cihaz açıkken kırmızı yanar.

41 Şarj göstergesi Cihaz şarj edilirken kırmızı yanar.

42 Açma/Kapama
tuşu

Cihazı açma ve kapatma

43 Onaylama tuşu Seçimi onaylama / kayıt tarayıcısını
açma

44 Menü tuşu Menüyü açma / kapatma

45 Video tuşu Video kaydını başlatma / durdurma

46 Fotoğraf tuşu Fotoğraf kaydı



6 TRVSP kontrol sistemi VSP3041

Teknik bilgiler

Parametre Değer

Model VSP-Control kontrol ünitesi

Ürün numarası 3.110.007.110

Fotoğraf tuşu manüel ayarlanabilir

LCD ekran 3,5 inç TFT-LCD (800 x 480 Wide VGA)

Koruma türü IP64

Veri hafızası SD kart için değişken hafıza yuvası (maks. 32 GB)

Dosya formatları Görüntü formatı JPEG (1024 x 768), Video formatı AVI
(640 x 480 [4:3] veya 800 x 480 [16:9])

Akım beslemesi 11,1 V lityum polimer pil paketi (7.000 mAh, şarj süresi 8 saat),
besleme bloğu

Arabirimler USB, SD kart yuvası, itme kablolu kamera için çok fişli soket,
boroskop ve videoskop, (Analog Video NTSC/PAL opsiyonel)

Ebatlar 257 x 171 x 64 mm

Ağırlık 1,74 kg

Fiziksel karakteristik veriler Kauçuk kaplamalı kumanda tuş takımı, yan kauçuk koruyucular, el
kayışı, katlanabilir ayak, entegre pil durumu göstergesi

Kullanım yazılımı ve fonksiyonlar

Kullanıcı rehberi Menü rehberli basit kullanım

Mevcut menü dilleri Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Flamanca, Danca,
Portekizce, Rusça, İspanyolca, Basit Çince, Çince, Korece

Yazılım fonksiyonları Sistem ayarları, video ayarları, hafıza fonksiyonları

Parametre Değer

Model VSP-R30 itme kablosu tamburu

Ürün numarası 3.110.007.115

Tip Cam elyaf takviyeli

İtme kablosu

Ebatlar Uzunluk 30 m, ø 5,4 mm

90° dirsek uyumluluğu Hatlar ≥135 mm

Kamera kafası bağlantısının koruma türü IP67

Tambur

Ebatlar 515 x 405 x 200 mm

Ağırlık 6,5 kg
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Parametre Değer

Model VSP-H41M kamera kafası

Ürün numarası 3.110.007.130

Çap ø 41 mm

Uzunluk 60 mm

Çözünürlük 300.000 piksel

Odak noktası manüel

Aydınlatma 12 LED

Alan derinliği 15 mm ila ∞

Görüş alanı >75°

Çevirme yarıçapı 180°

Döndürme 360°

Su geçirmezlik 1 m'ye kadar

Koruma türü IP67

Malzeme Plastik kubbe şeklinde kapaklı paslanmaz çelik sonda

Teslimat kapsamı
• 1 x VSP-Control kontrol ünitesi, Li-İyon batarya

• 1 x VSP-R30 itme kablosu tamburu

• 1 x VSP-H41M kamera kafası

• 1 x taşıma çantası

• 1 x SD kartı

• 1 x USB kablosu (Tip A-A, uygun harici monitöre bağlantı
için)

• 5 x yedek koruyucu başlık, VSP-H41M kamera kafası için

• 1 x LCD temizlik bezi

• 1 x geçme ışık koruma siperi

• 1 x alet, kamera kafalarını gevşetmek için

• 1 x şarj cihazı

• 1 x kılavuz
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Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek
hususlar

Taşıma
Cihazı taşımak için, cihazı dış etkilerden korumak üzere teslimat
kapsamında bulunan taşıma çantasını kullanınız.

Buradaki Li-İyon aküler, tehlikeli mallar yasasının gerekliliklerine
tabidir.

Li-İyon akülerin taşınması ve gönderilmesiyle ilgili olarak
aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz:
• Aküler, kullanıcı tarafından başka ilave parçalar olmadan

yolda taşınabilir.

• Üçüncü şahıslar aracılığıyla gönderme durumunda (örn.
hava taşıması veya nakliye şirketi) ambalaj ve işaretlerle
ilgili özel gerekliliklere dikkat edilmelidir. Burada,
gönderilecek parça hazırlanırken bir tehlikeli madde
uzmanına danışılmalıdır.

– Aküleri sadece dış gövde hasar görmemiş durumdaysa
gönderiniz.

– Açık kontakları yapıştırınız ve aküyü, ambalaj içinde
hareket etmeyecek şekilde ambalajlayınız.

– Mevcutsa diğer ulusal yönetmeliklere de lütfen dikkat
ediniz.

Depolama
Cihazı kullanmadığınız zamanlarda aşağıdaki depolama
koşullarına uyunuz:
• Kuru ve donmaya ve ısıya karşı korunmuş

• Tozdan ve doğrudan güneş ışığından korunan bir yerde

• Cihazı depolamak için, cihazı dış etkilerden korumak üzere
teslimat kapsamında bulunan taşıma çantasını kullanınız.

• Depolama sıcaklığı, Teknik Bilgiler bölümünde belirtilen
aralığa uygundur.

• Uzun süreli depolama durumunda aküyü/aküleri çıkartınız.

Bağlantı veya montaj

Mobil cihazlarda montaj gerekmez.

Kullanım

Bataryanın VSP-Control kontrol ünitesine yerleştirilmesi /
değiştirilmesi

Not
Cihazın yüzeyinin kuru ve cihazın kapatılmış
olduğundan emin olunuz.

1. Cıvataları tamamen bataryadan gevşetmeden bataryanın
(25) arka tarafındaki iki sabitleme cıvatasını (23) açınız.
ð Batarya şimdi çıkartılabilir.

2. Bataryayı yerleştirirken, önce bataryanın alt tarafındaki
kılavuz kulakları cihazın arka tarafında bunun için
öngörülen girintilere yerleştiriniz.

3. Şimdi, bataryanın üst tarafını hafifçe aşağı doğru bastırınız
ve bataryanın arka tarafındaki iki sabitleme cıvatasını (23)
sıkınız.
ð Batarya cihaza takılmıştır.

SD kartının takılması
1. VSP-Control kontrol ünitesinin üst tarafındaki koruyucu

kapağı (14) kaldırınız.
2. SD kartını SD kartı yuvasının (21) içine itiniz.
3. SD kartını yerine oturana kadar hafifçe aşağıya doğru

bastırınız.
4. Koruyucu kapağı (14) kapatınız.

VSP-Control kontrol ünitesinin VSP-R30 itme kablosu
tamburuna bağlanması ve asılması/çıkartılması
VSP-Control kontrol ünitesini birlikte teslim edilen VSP-R30 itme
kablosu tamburuna bağlamak ve asmak veya çıkartmak
isterseniz aşağıdaki yöntemi izleyiniz:
1. VSP-Control kontrol ünitesinin üst tarafındaki çoklu fiş

soketinin (15) kapağını çıkartınız. Fişin ekran tarafında
olmasına ve VSP-Control'ün arka tarafından aşağı
sarkmamasına dikkat ediniz.

2. İtme kablosu tamburunun arka tarafındaki çoklu fişi (13),
yuvaya uygun olarak VSP-Control kontrol ünitesinin üst
tarafındaki çoklu fiş soketine (28) takınız.
ð Çoklu fişin sıkı şekilde yerine oturmasına dikkat ediniz.
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3. VSP-Control kontrol ünitesini, VSP-R30 itme kablosu
tamburunun arka tarafındaki asma düzeneğine (12) doğru
kaldırınız. Kontrol ünitesini önce itme kablosu tamburunun
arka tarafına ve ardından aşağı doğru bastırınız. 
VSP-Control kontrol ünitesinin arka tarafındaki iki
yerleştirme-kilitleme yuvarlak kafası (22), aşağıdaki
grafikte gösterildiği gibi asma düzeneğinin (12) iki kılavuz
rayına oturmalıdır.

4. VSP-Control kontrol ünitesini çıkartmak için, kontrol
ünitesini önce itme kablosu tamburuna doğru ve ardından,
aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi yukarı doğru bastırınız.

Kamera kafasının itme kablosu tamburuna bağlanması
Birlikte teslim edilen kamera kafasını (veya Trotec'in opsiyonel
kamera kafalarını), VSP-R30 itme kablosu tamburunun ucuna
bağlayabilirsiniz. Birlikte teslim edilen VSP-H41M kamera
kafasını itme kablosu tamburuna bağlamak için aşağıdaki
yöntemi izleyiniz:

Not
Bir kamera kafasını itme kablosu tamburuna bağlamak
için sadece teslimat kapsamında bulunan aleti
kullanınız.

1. Teslimat sırasında yapmadıysanız, itme kablosunu önce
kamera kafası olmadan spiral kablo frenindeki (6) (kılavuz)
delikten içeri sokunuz.

2. İtme kablosu tamburunun ucuna ulaşmak için itme
kablosunun (2) bir kısmını açınız.

3. Daha fazla açılmasını önlemek için, Kullanım alt
bölümünde açıklandığı gibi itme kablosunu frenle bloke
ediniz.

4. Kamera kafasının dişli bağlantısını elinizle saat yönünde
itme kablosunun ucundaki dişli bağlantıya vidalayınız.

5. Birlikte teslim edilen cıvata anahtarını, aşağıdaki grafikte
görüldüğü gibi cıvata anahtarını sabitlemek için itme
kablosunun dişli bağlantısının altına yerleştiriniz.
Kaymaması için, cıvata anahtarının mevcut yivlere
girmesine dikkat ediniz.

6. Birlikte teslim edilen diğer cıvata anahtarını kamera
kafasının altındaki dişli bağlantıya yerleştiriniz ve anahtarın
dişlerinin, dişli bağlantının altındaki yivlere girmesine
dikkat ediniz.
ð Kamera kafası sabitlenene kadar cıvata anahtarını

döndürünüz.
7. Kamera kafasını itme kablosu tamburundan ayırmak ve

gerekirse değiştirmek için de açıklandığı gibi birlikte teslim
edilen cıvata anahtarını kullanınız.
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Açma / kapatma
1. VSP-Control kontrol ünitesindeki Açma/Kapama 

tuşuna (42) basınız.
ð Cihazdaki kumanda elemanları yanar, çalışma

göstergesi (40) sürekli olarak kırmızı renkte yanar ve
ekranda Trotec logosu görüntülenir.

2. Trotec logosunun ekrandan kaybolmasını bekleyiniz.
ð VSP-Control kontrol ünitesi şimdi çalışmaya hazırdır.

3. Cihazı kapatmak için Açma/Kapama düğmesine (42)
basınız.
ð Ekranda bir geri sayım görüntülenir ve birkaç saniye

sonra cihaz kapanır.

İtme kablosunun açılmasını frenle bloke etme
VSP-R30 itme kablosu tamburunun itme kablosunun
istenmeyen şekilde açılmaması için, kablonun açılmasını
yerleşik frenle (6) bloke edebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki
yöntemi izleyiniz:
1. Spiral kablo artık açılmayacak şekilde spiral kablo 

frenini (6) aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi içeri doğru
döndürünüz.

2. Gevşetmek için spiral kablo frenini (6) başlangıç
pozisyonuna geri döndürünüz.

Plastik koruyucu başlıkların kullanılması

Not
Cihazda hasarlar oluşmasını önlemek için, VSP-H41M
kamera kafasını teslimat kapsamındaki darbeye
dayanıklı veya kırılmaz plastik koruyucu başlıklardan
biri olmadan kesinlikle kullanmayınız.

Henüz ön montajı yapılmamışsa, kamera kafasını korumak için,
birlikte verilen plastik koruyucu başlıklardan birini kullanımdan
önce aşağıdaki şekilde monte etmeniz gerekir:
1. Kamera kafası dişinin iki tarafını da kirlenme açısından

kontrol ediniz ve gerekirse temizleyiniz.
2. Plastik koruyucu başlığı (9) kamera kafasına (8)

yerleştiriniz ve bu sırada dişlerin kenarlarının
çarpmamasına dikkat ediniz. Plastik koruyucu başlığı
elinizle vidalayınız.
ð Bu sırada, hareketli kamera ünitesine kir ve nem

girmemesine dikkat ediniz.
3. Takılan plastik koruyucu başlık cihaz kullanılırken aşırı

derecede zedelenirse ve üzerinde çok fazla çizik varsa,
koruyucu başlığı bir yenisiyle değiştiriniz.

Bağlantı koruma kafesinin VSP-H41M kamera kafasına
takılması
VSP-H41M kamera kafasına ve plastik koruyucu başlığına ek
koruma sağlamak için, birlikte verilen bağlantı koruma kafesini
kullanımdan önce aşağıdaki şekilde monte etmeniz gerekir:
1. Bağlantı koruma sepetini, bağlantı koruma kafesinin dişleri

kamera kafasının yivlerine oturana kadar dikkatlice kamera
kafasının üstüne itiniz.

2. Bağlantı koruma kafesini sabitlemek için bağlantı koruma
kafesinin dış halkasını aşağı itiniz.

3. Şimdi, plastik bağlantıyı istenmeyen şekilde kaymaya karşı
emniyete almak için dış halkayı hafifçe saat yönünün
tersine doğru döndürünüz.

1.

2.

3.
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Kameranın dikilmesi/hareket ettirilmesi/sabit tutulması
VSP kontrol sistemini VSP-R30 itme kablosu tamburu ve 
VSP-H41M kamera kafası ile birlikte kullanırsanız aşağıdaki
yöntemi izleyiniz:
1. Önce, VSP-Control kontrol ünitesini ve VSP-R30 itme

kablosu tamburunu çoklu fiş yardımıyla bağlayınız.
2. VSP-Control kontrol ünitesini açınız.

ð VSP-H41M kamera kafasındaki LED'ler yanar.
3. VSP-Control kontrol ünitesinin ekranında (19), kamera

kafasının güncel görüntü aktarımı görülebilir.
4. Kamera kafasını, kontrol edilecek nesne yönünde yavaşça

kaldırınız.
5. Gerektiği kadar itme kablosunu, itme kablosu

tamburundan açınız.
ð VSP-Control kontrol ünitesinin ekranında (19) veya itme

kablosu tamburunun arka tarafında, açılan itme
kablosunun mevcut uzunluğunu dijital itme kablosu
metre sayacı (4) yardımıyla okuyunuz.

6. Gerekirse, cihazı kullanırken itme kablosunun daha fazla
açılmasını önlemek için itme kablosu tamburunun frenini
(6) bloke ediniz.

7. VSP-H41M kamera kafasını, VSP-Control kontrol
ünitesindeki ok tuşlarıyla (36-39) yönlendiriniz.

8. Parlaklık tuşlarıyla (32, 33) VSP-H41M kamera kafasındaki
LED'lerin parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
ð Parlaklık tuşu Eksi tuşuna (32) birkaç kez basarak

kamera kafasının LED'lerini tamamen kapatabilirsiniz.
ð Parlaklık tuşu Artı tuşuna (33) birkaç kez basarak

kamera kafasının LED'lerini açabilirsiniz.
9. Odak tuşlarını kullanarak, kontrol edilecek nesneyi ilgili

mesafede net şekilde odaklayabilirsiniz.
ð Yakın nesneleri netleştirmek için yakın odak tuşuna (34)

basınız.
ð Uzak nesneleri netleştirmek için uzak odak tuşuna (35)

basınız.

Metre sayacının kullanılması
VSP3041 VSP kontrol sisteminin metre sayacı, 
0.0 pozisyonundan başlayarak itme kablosunun metre sayısını
gösterebilir; yani, bağlı VSP-Control kontrol ünitesi açıldıktan
hemen sonra metre sayısı ölçülür. Normal sıfır noktasında, itme
kablosunun birkaç metre açılmış olup olmaması önemli değildir;
metre sayacı, cihaz açıldıktan sonra her zaman 0.0'dan
saymaya başlar. VSP3041 VSP kontrol sistemi, normal sıfır
noktasına ek olarak, cihazın önceden çalıştırılmış olması
durumunda açılmış itme kablosunun metre sayısını serbestçe
seçilebilen yerel bir sıfır noktasından da ölçebilir. Metre sayacını
kullanmak için aşağıdaki yöntemi izleyiniz:
1. İtme kablosunu (2 açınız ve metre sayacının normal sıfır

noktasından başlayarak sayması gerekirse bağlı VSP-
Control kontrol ünitesini çalıştırınız.

ð Metre sayacı, itme kablosunun ne kadar açıldığını ölçer
ve metre sayısını hem VSP-Control kontrol ünitesinin
ekranında (19), hem de VSP-R30 itme kablosu
tamburunun dijital metre sayacında (4) gösterir.

2. Ek olarak bir kısmi mesafenin metre sayısını serbestçe
seçilebilen lokal bir sıfır noktasından ölçmek için, önce
VSP-R30 itme kablosu tamburundaki Section (Kısım)
tuşuna (5) basınız.
ð Ölçülen kısmi mesafe, sadece VSP-R30 itme kablosu

tamburunun dijital metre sayacında (4) gösterilir.
3. Bir kısmi mesafe ölçümünü silmek için Section (Kısım)

tuşuna (5) iki kez basınız.
ð Kısmi mesafe ölçümü silinmesine rağmen tüm mesafeyi

ölçmeye devam edebilirsiniz.
4. Metre sayacının ölçülen tüm değerlerini silmek için, VSP-

R30 itme kablosu tamburundaki Clear (Temizle) tuşuna
(10) basınız.

Bilgi
Clear (Temizle) tuşuna (10) basılınca, ölçülen toplam
mesafe metre sayacının kısmi mesafesi silinir.

Görüntü kaydetme
1. VSP-Control kontrol ünitesindeki Fotoğraf tuşuna (46)

basınız.
ð Resim kaydedilir ve SD karta kaydedilir.

Video kaydı
1. Video tuşuna (45) basınız.

ð Video kaydı başlatılır.
ð Ekranın sol üst kısmında bir video kamera sembolü

görüntülenir.
ð Ekranın ortasında, kayıt süresince kayıt süresi birlikte

ilerler.
2. Video tuşuna (45) tekrar basınız.

ð Video kaydı sonlandırılır ve SD karta kaydedilir.
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Kaydın izlenmesi
1. Canlı görüntü modunda, Onaylama tuşunu (43) yaklaşık 5

saniye basılı tutunuz.
ð Tarayıcı açılır.
ð İmleci yukarıya / aşağıya veya sağa / sola doğru hareket

ettirerek tarayıcının içinde gezinebilirsiniz.
2. İmleci sağa / sola doğru hareket ettirerek bir resim/video

dosyasından diğerine geçebilirsiniz.
ð Onaylama tuşuna (43) hafifçe basarak istediğiniz

dosyayı açınız.
ð Onaylama tuşuna (43) tekrar hafifçe basarak bir video

dosyasını oynatma işlemini başlatınız.
ð Yakın odak tuşuna (34) basarak bir video dosyasını

oynatma işlemini durdurunuz.
3. Kayıt tarayıcısına gitmek için Menü tuşuna (44) bir kez

basınız.
4. Canlı görüntü moduna geçmek için Menü tuşuna (44)

tekrar basınız.

VSP-BS video boroskopun kullanılması (opsiyonel)

49

48
50

51

No. Tanım Anlamı

48 Parlaklık tuşu Eksi Kamera kafasındaki aydınlatma
gücünü azaltma

49 Parlaklık tuşu Artı Kamera kafasındaki aydınlatma
gücünü arttırma

50 Kamera tuşu Yan veya ikili görüntüleme
kamerasının kullanılması (sadece bu
fonksiyon sonda tarafından
destekleniyorsa)

51 Fotoğraf tuşu Fotoğraf kaydı

Not
Cihazda hasarlar oluşmasını önlemek için, bir nesneyi
malzemeden ayırmak veya biraz itmek için boroskop
sondasını kesinlikle kullanmayınız!

VSP-Control kontrol ünitesini, Trotec'ten opsiyonel olarak temin
edilen çeşitli boroskop sondalarıyla birlikte kullanabilirsiniz. Bu
sondalar, sonda çapı açısından farklıdır ve ön, yan veya ikili
görüntüleme kameraları gibi farklı kameralarla donatılmıştır.
Opsiyonel bir boroskopu kullanmak için aşağıdaki yöntemi
izleyiniz:
1. Boroskopun bağlantı kablosundaki çoklu, VSP-Control

kontrol ünitesinin üst tarafındaki çoklu fiş soketine (28)
takınız.

2. VSP-Control kontrol ünitesini açınız.
3. Boroskopu, kontrol edilecek nesne yönünde yavaşça

tutunuz.
4. Boroskop, VSP-Control kontrol ünitesi ve boroskoptaki

tuşlarla kontrol edilebilir.
5. Boroskoptaki parlaklık tuşları (48, 49) veya VSP-Control

kontrol ünitesindeki parlaklık tuşlarıyla (30, 31)
boroskopun kamera kafasındaki LED'lerin parlaklığını
ayarlayınız.
ð Parlaklık tuşu Eksi tuşuna (48) birkaç kez basarak

kamera kafasının LED'lerini tamamen kapatabilirsiniz.
ð Parlaklık tuşu Artı tuşuna (49) birkaç kez basarak

kamera kafasının LED'lerini açabilirsiniz.
6. Bir fotoğraf çekmek için, boroskoptaki Fotoğraf tuşuna (51)

veya VSP-Control kontrol ünitesindeki Fotoğraf tuşuna (46)
basınız.
ð Resim kaydedilir ve SD karta kaydedilir.

7. Boroskopla bir video çekmek için VSP-Control kontrol
ünitesindeki Video tuşuna (45) basınız.
ð Video kaydı başlatılır.
ð Ekranın sol üst kısmında bir video kamera sembolü

görüntülenir.
ð Ekranın ortasında, kayıt süresince kayıt süresi birlikte

ilerler.
8. Video tuşuna (45) tekrar basınız.

ð Video kaydı sonlandırılır ve SD karta kaydedilir.
9. Ön kamera ve yan veya ikili görüntüleme kamerası

arasında geçiş yapmak için Kamera tuşuna (50) basınız
(opsiyonel, sondaya bağlıdır).
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VSP-VS video endoskobun kullanılması (opsiyonel)

56

52

54

53

55

No. Tanım Anlamı

52 Parlaklık tuşu Eksi Kamera kafasındaki aydınlatma
gücünü azaltma

53 Parlaklık tuşu Artı Kamera kafasındaki aydınlatma
gücünü arttırma

54 Kontrol çubuğu Video endoskobun kamera kafasını
hareket ettirir.

55 Video tuşu Video kaydını başlatma / durdurma

56 Fotoğraf tuşu Fotoğraf kaydı

Not
Cihazda hasarlar oluşmasını önlemek için, bir nesneyi
malzemeden ayırmak veya biraz itmek için video
endoskop sondasını kesinlikle kullanmayınız!

VSP-Control kontrol ünitesini, Trotec'ten opsiyonel olarak temin
edilen çeşitli video enkoskop sondalarıyla birlikte
kullanabilirsiniz. Opsiyonel bir video endoskobu kullanmak için
aşağıdaki yöntemi izleyiniz:
1. Video endoskobun bağlantı kablosundaki çoklu, VSP-

Control kontrol ünitesinin üst tarafındaki çoklu fiş soketine
(28) takınız.

2. VSP-Control kontrol ünitesini açınız.
3. Video endoskobu, kontrol edilecek nesne yönünde yavaşça

tutunuz.
4. Video endoskobun kamera kafası, kontrol çubuğuyla (54)

kontrol edilebilir.
5. Video endoskoptaki parlaklık tuşları (52, 53) veya VSP-

Control kontrol ünitesindeki parlaklık tuşlarıyla (32, 33)
video endoskoptun kamera kafasındaki LED'lerin
parlaklığını ayarlayınız.
ð Parlaklık tuşu Eksi tuşuna (52) birkaç kez basarak

kamera kafasının LED'lerini tamamen kapatabilirsiniz.
ð Parlaklık tuşu Artı tuşuna (53) birkaç kez basarak

kamera kafasının LED'lerini açabilirsiniz.
6. Bir fotoğraf çekmek için, video endoskoptaki Fotoğraf

tuşuna (56) veya VSP-Control kontrol ünitesindeki Fotoğraf
tuşuna (46) basınız.
ð Resim kaydedilir ve SD karta kaydedilir.

7. Video endoskopla bir video çekmek için VSP-Control
kontrol ünitesindeki Video tuşuna (55) basınız.
ð Video kaydı başlatılır.
ð Ekranın sol üst kısmında bir video kamera sembolü

görüntülenir.
ð Ekranın ortasında, kayıt süresince kayıt süresi birlikte

ilerler.
8. Video tuşuna (55) tekrar basınız.

ð Video kaydı sonlandırılır ve SD karta kaydedilir.
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Yazılım

Cihaz, bir kullanım yazılımı üzerinden erişilebilen ayar
olanaklarına sahiptir.

Ana menü, cihazın temel ayarlarının ve fotoğraf / video
ayarlarının uyarlanmasında kullanılabilen iki alt menüden oluşur.
1. Menü tuşuna (44) basınız.

ð Fotoğraf / video ayarları alt menüsü görüntülenir.
2. İki alt menü arasında geçiş yapmak için, ok tuşlarıyla

imleci yukarı doğru menü sembollerinin üzerine götürünüz
ve ok tuşlarıyla sola veya sağa doğru gezininiz.

3. Bir menüyü seçmek için Onaylama tuşuna (43) basınız.
4. Bir menüden çıkmak için Menü tuşuna (44) basınız.

Fotoğraf ve video ayarları alt menüsü
Bu alt menüde aşağıdaki seçenekler yer alır:

Ayar Fonksiyon

Screen Brightness (Ekran
parlaklığı)

Ekran parlaklığının ayarlanması

Screen Contrast (Ekran
kontrastı)

Ekran kontrastının ayarlanması

Image Proportion (Resim
formatı)

Ekran formatının ayarlanması

Auto Save (Otomatik Kaydet) Otomatik kaydetme özelliğinin
açılması veya kapatılması

Ekran parlaklığının ayarlanması
1. Ok tuşlarıyla Ekran parlaklığı seçeneğini seçiniz.
2. Parlaklık menüsünü açmak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.

3. Ok tuşlarıyla istediğiniz değeri seçiniz.
4. Yaptığınız seçimi onaylamak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.

Ekran kontrastının ayarlanması
1. Ok tuşlarıyla Ekran kontrastı seçeneğini seçiniz.
2. Kontrast menüsünü açmak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.

3. Ok tuşlarıyla istediğiniz değeri seçiniz.
4. Yaptığınız seçimi onaylamak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.

Ekran formatının ayarlanması
1. Ok tuşlarıyla Görüntü formatı seçeneğini seçiniz.
2. Görüntü formatı menüsünü açmak için Onaylama tuşuna

(43) basınız.

3. Ok tuşlarıyla istediğiniz değeri seçiniz.
4. Yaptığınız seçimi onaylamak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.
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Otomatik Kaydetme özelliğinin ayarlanması
1. Ok tuşlarıyla Otomatik kaydet seçeneğini seçiniz.
2. Otomatik kaydetme menüsünü açmak için Onaylama

tuşuna (43) basınız.

3. Ok tuşlarıyla istediğiniz seçeneği seçiniz.
4. Yaptığınız seçimi onaylamak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.

Sistem ayarları alt menüsü
Bu alt menüde aşağıdaki seçenekler yer alır:

Ayar Fonksiyon

Date and Time (Tarih ve
Saat)

Tarih ve saatin ayarlanması

Dil Menü dilinin ayarlanması

Format (Biçimlendir)? SD kartının biçimlendirilmesi

Power frequency
(Şebeke frekansı)

Şebeke frekansının 50 Hz veya 60 Hz
olarak ayarlanması

Sounds (Sinyal sesi) Seslerin ayarlanması

TV System (TV Sistemi) NTSC veya PAL seçeneğinin
ayarlanması

Automatic shutdown
(Elektrik tasarruf modu)

Elektrik tasarrufu sağlamak için
otomatik kapatmanın ayarlanması

Firmware Update
(Firmware
güncelleştirme)

Sistem yazılımının güncelleştirilmesi

Tarih ve saatin ayarlanması
1. Ok tuşlarıyla Tarih ve saat seçeneğini seçiniz.
2. Tarih ve saat menüsünü açmak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.

3. Yıl, tarih veya saati seçmek için imleci ok tuşlarıyla sola
veya sağa doğru hareket ettiriniz
ð Güncel seçim, parlak bir dikdörtgenle vurgulanır.

4. Güncel seçimdeki değeri ayarlamak için imleci ok tuşlarıyla
yukarıya veya aşağıya doğru hareket ettiriniz.

5. Tarih ve saat istenen ayara gelene kadar 3. ve 4. adımı
tekrarlayınız.

6. Yaptığınız ayarları onaylamak için Onaylama tuşuna (43)
basınız.
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Menü dilinin ayarlanması
1. Ok tuşlarıyla Dil seçeneğini seçiniz.
2. Diş ayarı menüsünü açmak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.

3. Ok tuşlarıyla istediğiniz menü dilini seçiniz.
4. Yaptığınız seçimi onaylamak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.

SD kartının biçimlendirilmesi

Not
SD kartını biçimlendirirseniz tüm resim verileri
(fotoğraflar ve videolar) silinir!

1. Ok tuşlarıyla Biçimlendir? seçeneğini seçiniz.
2. Biçimlendirme menüsünü açmak için Onaylama 

tuşuna (43) basınız.

3. Ok tuşlarıyla istediğiniz ayarı seçiniz.
4. Yaptığınız seçimi onaylamak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.

Şebeke frekansının ayarlanması
1. Ok tuşlarıyla Şebeke frekansı seçeneğini seçiniz.
2. Şebeke frekansı menüsünü açmak için Onaylama 

tuşuna (43) basınız.

3. Ok tuşlarıyla istediğiniz ayarı seçiniz.
4. Yaptığınız seçimi onaylamak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.

Sinyal seslerinin ayarlanması

Bilgi
Sinyal seslerini duyabilmek için, örn. kulaklık gibi
uygun bir cihazı VSP-Control kontrol ünitesinin ses
bağlantısına (20) bağlayınız.

1. Ok tuşlarıyla Sinyal sesi seçeneğini seçiniz.
2. Sinyal sesleri menüsünü açmak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.

3. Ok tuşlarıyla istediğiniz ayarı seçiniz.
ð Görüntü kaydı sırasında sinyal sesini açmak veya

kapatmak için Shutter'a (Optüratör) basınız.
ð Sistem başlarken çalacak melodiyi seçmek veya

kapatmak için Start_up sound'u (Başlangıç sesi) seçiniz.
ð Tuşa basma sırasında sinyal sesini açmak veya

kapatmak için Beep'e (Bip sesi) basınız.
ð Ses şiddetini ayarlamak için Volume'a (Ses şiddeti)

basınız.
4. Yaptığınız seçimi onaylamak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.
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TV sisteminin ayarlanması
Görüntüyü cihazdan bir monitöre aktarmadan önce bu ayarın
yapılması gerekir. Monitörün PAL veya NTSC formatının
desteklemesi gerektiğine lütfen dikkat ediniz.
1. Ok tuşlarıyla TV sistemi seçeneğini seçiniz.
2. TV sistemi menüsünü açmak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.

3. Ok tuşlarıyla monitörünüze uygun ayarı seçiniz.
4. Yaptığınız seçimi onaylamak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.
5. Gerekiyorsa monitörde gerekli ayarları yapınız.
6. Cihazı, birlikte teslim edilen AV kablosu ve AV çıkış

bağlantısını (30) kullanarak monitöre bağlayınız.

Elektrik tasarruf modunun ayarlanması
Cihaz bu modda, belirtilen zaman aralığı içinde hiçbir menü
hareketi veya cihaz aktivitesi olmadığı takdirde bu süre
dolduktan sonra otomatik olarak kapanır.
1. Ok tuşlarıyla Elektrik tasarruf modu seçeneğini seçiniz.
2. Elektrik tasarruf modu menüsünü açmak için Onaylama

tuşuna (43) basınız.

3. Ok tuşlarıyla istediğiniz ayarı seçiniz:
ð Elektrik tasarruf modunu kapatmak için OFF'a (KAPALI)

basınız.
ð Cihazın 5 dakika sonra otomatik olarak kapanmasını

ayarlamak için 5 min'e (5 dakika) basınız.
ð Cihazın 10 dakika sonra otomatik olarak kapanmasını

ayarlamak için 10 min'e (10 dakika) basınız.
ð Cihazın 15 dakika sonra otomatik olarak kapanmasını

ayarlamak için 15 min'e (15 dakika) basınız.
ð Cihazın 30 dakika sonra otomatik olarak kapanmasını

ayarlamak için 30 min'e (30 dakika) basınız.
4. Yaptığınız seçimi onaylamak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.

Firmware'in güncelleştirilmesi

Bilgi
Firmware sadece yetkili satıcı veya üreticiye
danışıldıktan sonra güncelleştirilmelidir.
Firmware güncelleştirmesi, daha önceden takılan 
SD kartına yüklenmiş olmalıdır. Firmware
güncelleştirmesi bir alt klasörde olmamalıdır.

1. Ok tuşlarıyla Firmware güncelleştirmesi seçeneğini seçiniz.
2. Firmware güncelleştirmesi menüsünü açmak için

Onaylama tuşuna (43) basınız.

3. Ok tuşlarıyla istediğiniz ayarı seçiniz.
4. Yaptığınız seçimi onaylamak için Onaylama tuşuna (43)

basınız.
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Sonradan sipariş edilebilen aksesuarlar

Uyarı
Sadece kullanım kılavuzunda belirtilen aksesuarları ve
ek cihazları kullanınız.
Kullanım kılavuzunda önerilenlerin dışındaki takımlar
veya diğer aksesuarların kullanılması yaralanma
tehlikesi anlamına gelebilir.

Aksesuarlar Ürün numarası

VSP-H25F kamera kafası 3.110.007.135

VSP-VS 4.5-1500 video endoskop 3.110.007.153

VSP-VS 6.2-1500 video endoskop 3.110.007.162

VSP-VS 6.2-3000 video endoskop 3.110.007.163

VSP-BS 4.5S video boroskop 3.110.007.183

VSP-BS 5.0F video boroskop 3.110.007.186

VSP-BS 6.2F video boroskop 3.110.007.192

VSP-BS 6.4FS video boroskop 3.110.007.193

Cihazın enerji tüketimi açısından verimli
kullanımına ilişkin bilgiler

Gereksiz enerji tüketimini önlemek için, cihazın sadece gerçek
kullanım süresi boyunca açık kalmasına dikkat ediniz. 
Mevcutsa, cihazın kapatma otomatiğinden faydalanınız.

Hatalar ve arızalar

Kusursuz işlevselliği temin etmek için, cihaz üretim esnasında
defalarca kontrol edilmiştir. Buna rağmen arızalar ortaya çıkarsa
cihazı aşağıdaki listeye göre kontrol ediniz.

Görüntü kesitindeki lekeler / noktalar:
• Kamera kafasının plastik başlığında çizik veya kir olup

olmadığını kontrol ediniz (iç tarafta da).

• Kamera lensini kirlenme açısından kontrol ediniz ve
gerekirse lense kuru havayla dikkatlice hava püskürtünüz.
Gerekirse, kamera lensini sadece hafif nemli bir bezle,
fakat kesinlikle keskin temizlik maddeleri veya aşındırıcı
maddeler kullanmadan temizleyiniz'

Monitör görüntü göstermiyor:
• Bataryanın kapasitesini kontrol ediniz ve gerekirse

bataryayı şarj ediniz.

• VSP-Control ile VSP-R30 arasındaki çoklu fişin fiş
bağlantısının doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz.

• Kamera kafası ile itme kablosu tamburu arasındaki
bağlantının doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz.

Kullanıcının kendi yapabileceği bakım, onarım
veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler

Bataryanın şarj edilmesi
Batarya, ilk çalıştırmadan önce veya batarya kapasitesi zayıfsa
şarj edilmelidir. Güncel batarya kapasitesi, ekranın sağında
üstte görülebilir. Cihaz kapalıysa, Kontrol tuşunu (27) birkaç
saniye basılı tutarak batarya kapasitesini kontrol edebilirsiniz.
Bataryayı şarj etmek için sadece birlikte teslim edilen veya aynı
özelliklere sahip bir besleme bloğunu kullanınız!

Bilgi
Batarya paketi şarj edilirken, besleme bloğu, özellikle
videoskop besleme bloğu bağlıyken çalıştırılmaya
devam ederse ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazın
fonksiyonunu olumsuz etkilemez.

Bilgi
Cihazı, besleme bloğu üzerinden akımla
besleyebilirsiniz. Bunun için, birlikte teslim edilen
besleme bloğundan çıkan kabloyu bataryanın şarj
soketine (29) bağlayınız.

Bataryayı birlikte teslim edilen besleme bloğu ile şarj etmek için
aşağıdaki yöntemi izleyiniz:
1. Şarj adaptörünü yeterli şekilde emniyete alınmış bir prize

takınız. Sadece orijinal şarj adaptörünü veya aynı
özelliklere sahip başka bir şarj adaptörü kullanınız, aksi
taktirde hem batarya, hem de cihaz zarar görür!

2. Batarya takılmış durumdayken, şarj adaptörünün içi boş
fişini VSP-Control kontrol ünitesinin akü şarj soketine (29)
takınız.
ð Cihazın şarj göstergesi (41) kırmızı renkte yanar.
ð Şarj adaptöründeki LED kırmızı yanar.
ð Arka taraftaki batarya kapasite göstergesinin (26)

LED'leri yanıp söner.
3. Alternatif olarak, bataryayı VSP-Control kontrol ünitesinden

çıkartabilir ve kendi şarj soketi üzerinden şarj adaptörüyle
de şarj edebilirsiniz.
ð Batarya tamamen şarj edildiyse, batarya kapasite

göstergesinin (26) LED'leri sabit şekilde yanar.

Temizlik
Cihazı nemli, yumuşak, hav bırakmayan bir bezle temizleyiniz.
Dış gövdenin içine nem girmemesine dikkat ediniz. Sprey,
çözücü madde, alkol içeren temizleyiciler veya aşındırıcı
maddeler kullanmayınız; bunun yerine bezi nemlendirmek için
sadece temiz su kullanınız.

Onarım
Cihazda hiçbir değişiklik yapmayınız ve yedek parçaları kendi
başınıza takmayınız. Onarım veya cihaz kontrolü için üreticiye
başvurunuz.
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Bakım, onarım ve kullanımda uyulması gereken
kurallar

Uyarı
Dış gövdenin açılmasını gerektiren periyodik bakım
çalışmaları ve onarımlarda Trotec müşteri servisine
başvurunuz. Kurallara aykırı şekilde açılan cihazlar her
türlü garanti kapsamı dışındadır ve garanti talepleri
geçersiz olur.

Servis istasyonları

Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye için geçerlidir:

Trotec Endüstri Ürünleri Tic.Ltd.Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, adres ve
telefon numarası

İthalatçı (sadece Türkiye için geçerlidir):

Trotec Endüstri Ürünleri Tic. Ltd. Sti.

Oruçreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No. 61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/İstanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Üretici:

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Straße 7

D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

Faks: +49 2452 962-200

E-posta: info@trotec.de

Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına
tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin
uyarılar

Elektronik cihazlar evsel atık değildir ve Türkiye'de, elektrikli ve
elektronik cihazlar hakkındaki Elektrikli ve Elektronik Teçhizat
Atıkları Direktifi'ne (EETA) göre uzman bir tasfiye merkezine
gönderilmelidir. Kullandıktan sonra lütfen bu cihazı geçerli yasal
düzenlemelere uygun şekilde tasfiye ediniz.
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