
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing  –  Nederlands  – 1  

Serienummer

Handleiding voor Operators

WAARSCHUWING!

Lees deze handleiding voor 
de operator zorgvuldig door 
voordat u dit apparaat ge-
bruikt. Als u de inhoud van 
deze handleiding niet begrijpt 
en opvolgt, kan dit leiden tot 
een elektrische schok, brand 
en/of ernstig persoonlijk let-
sel. 

Ga naar www.youtube.com/seesnake 
om instructievideo's te bekijken.



 2  –  Nederlands  –  Compact2

Inhoudsopgave
Inleiding

Regelgeving ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

Veiligheidssymbolen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

Algemene veiligheidsregels

Veiligheid op de werkplek �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

Elektrische veiligheid ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

Persoonlijke veiligheid ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

Gebruik en verzorging van apparatuur �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

Inspectie voor gebruik

Specifieke veiligheidsinformatie

Veiligheid SeeSnake Compact2 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

Productoverzicht

Omschrijving ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

Specificaties ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

Standaardapparatuur ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

Systeemcomponenten ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8

Handleiding

Plaatsing ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

De camera sturen ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Verbinding maken met een SeeSnake-monitor �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11

Inspectie-overzicht ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12

Beste procedures ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

Buisgeleiders ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 14

De sonde zoeken ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15

Leidingtracering met de duwkabel ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

De camera terughalen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

Individuele componenten

Automatisch nivellerende camera ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17

Systeemkabelmontage ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17

Laadsysteem ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 18

Onderhoud en ondersteuning

Componenten onderhouden �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

Reiniging�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21

Accessoires ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

Transport en opslag ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

Service en reparaties �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

Afvalrichtlijnen ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

Problemen oplossen �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23

Bijlagen

Bijlage A: Verwijdering laadvin ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24

Bijlage B: Isolatie camerafout �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24

Bijlage C: Verwijdering camera ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25

Bijlage D: Installatie camera �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������26



Compact 2  –  Nederlands  –  3   

Inleiding

De waarschuwingen en instructies die bespro-
ken worden in deze handleiding, kunnen niet 
alle mogelijke condities en situaties bespreken 
die voor kunnen komen. De operator moet be-
grijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid 
factoren zijn die niet kunnen worden ingebouwd 
in het product. De operator is hier verantwoor-
delijk voor. 

Regelgeving
De conformiteitsverklaring van de Europese Ge-
meenschap (890-011-320�10) maakt deel uit van 
deze handleiding als een afzonderlijk document, 
indien noodzakelijk�

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-re-
gels� De bediening is onderhevig aan de volgen-
de twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag 
geen schadelijke interferentie veroorzaken, en 
(2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie 
accepteren, inclusief interferentie die een onge-
wenste werking kan veroorzaken�

Veiligheidssymbolen
Er worden in deze handleiding en op dit product veilig-
heidssymbolen en signaalwoorden gebruikt om belang-
rijke veiligheidsinformatie door te geven� In deze para-
graaf worden deze signaalwoorden en symbolen nader 
toegelicht, zodat u ze beter kunt begrijpen�

Dit is de veiligheidswaarschuwing� Deze wordt 
gebruikt om u te wijzen op de kans op letsel� 
Volg alle veiligheidsinformatie na dit symbool op 
om mogelijk letsel of de dood te vermijden�

 GEVAAR
GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die leidt tot de 
dood of tot ernstig letsel als deze niet wordt vermeden�

 WAARSCHUWING
WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die 
zou kunnen leiden tot de dood of tot ernstig letsel als 
deze niet wordt vermeden�

 VOORZICHTIG
VOORZICHTIG duidt op een gevaarlijke situatie die zou 
kunnen leiden tot licht of gematigd letsel als deze niet 
wordt vermeden�

LET OP LET OP duidt op informatie die betrekking 
heeft op het beschermen van eigendom-
men�

Dit symbool betekent dat u de handleiding zorg-
vuldig moet raadplegen voordat u het apparaat 
gebruikt� De handleiding bevat belangrijke infor-
matie over het veilige en juiste gebruik van het 
apparaat�

Dit symbool betekent dat u altijd een veiligheids-
bril met zijbescherming of een oogmasker dient 
te dragen als u dit apparaat gebruikt, om de kans 
op letsel aan de ogen te verkleinen�

Dit symbool duidt op het risico op een elektri-
sche schok�
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• Als gebruik van een apparaat met een AC-adapter 
op een vochtige plek niet kan worden vermeden, 
gebruik dan een met behulp van een aardlekscha-
kelaar beschermde stroomtoevoer. Gebruik van 
een aardlekschakelaar met een AC-adapter verkleint 
het risico op een elektrische schok�

Persoonlijke veiligheid
• Blijf goed opletten, kijk goed naar wat u doet en 

gebruik uw gezonde verstand tijdens het gebruik 
van de apparatuur. Gebruik de apparatuur niet als u 
moe bent of onder de invloed bent van drugs, alcohol 
of geneesmiddelen� Als u even niet oplet terwijl u de 
apparatuur gebruikt, kan dit leiden tot ernstig letsel�

• Draag de juiste kleding. Draag geen loshangende 
kleding of sieraden� Loshangende kleding, sieraden of 
lang haar kunnen bekneld raken in bewegende onder-
delen�

• Werk op hygiënische wijze. Gebruik een warm sop 
voor het wassen van uw handen en andere lichaams-
delen die blootgesteld zijn aan de inhoud van de af-
voerpijp na omgang met of gebruik van de pijpinspec-
tieapparatuur� Voor het voorkomen van verontreiniging 
door giftig of besmettelijk materiaal, dient u niet te eten 
of te roken tijdens omgang met en gebruik van pijpin-
spectieapparatuur� 

• Gebruik altijd de juiste persoonlijke beschermings-
middelen tijdens omgang met en gebruik van ap-
paratuur in afvoerpijpen. Afvoerpijpen kunnen che-
mische stoffen, bacteriën en andere stoffen bevatten 
die toxisch of besmettelijk kunnen zijn en die brand-
wonden of andere problemen kunnen veroorzaken� 
Juiste persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten 
altijd een veiligheidsbril en kunnen een stofmasker, 
een helm, gehoorbescherming, reinigingshandschoe-
nen voor afvoerpijpen of mitaines, latex of rubberen 
handschoenen, gelaatschermen, oogschermen, be-
schermende kleding, ademhalingsapparaten en an-
ti-slipschoeisel met stalen neuzen omvatten�

• Bij het tegelijkertijd gebruiken van reinigingsappa-
ratuur en inspectieapparatuur voor afvoerpijpen, 
dient u RIDGID-reinigingshandschoenen voor af-
voerpijpen te dragen. Pak de draaiende reinigingska-
bel voor afvoerpijpen nooit met iets anders beet, waar-
onder andere handschoenen of een doek die verstrikt 
kan raken in de kabel en letsel aan de handen kan 
veroorzaken� Draag alleen latex of rubberen hand-
schoenen onder de reinigingshandschoenen voor af-
voerpijpen van RIDGID� Gebruik geen beschadigde 
reinigingshandschoenen voor afvoerpijpen�

Algemene veiligheidsregels
 WAARSCHUWING

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -aanwijzin-
gen door. Als u de waarschuwingen en aanwijzingen 
niet opvolgt, kan dit leiden tot een elektrische schok, 
brand en/of ernstig letsel.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN!

Veiligheid op de werkplek
• Houd uw werkplek schoon en goed verlicht. Rom-

melige of donkere werkplekken nodigen uit tot onge-
lukken�

• Gebruik geen apparaten in een explosieve omge-
ving, zoals in de nabijheid van brandbare vloei-
stoffen, gassen of stof. De apparatuur kan vonken 
creëren die de stof of de dampen kunnen laten ont-
vlammen�

• Houd kinderen en andere aanwezigen uit de buurt 
terwijl u de apparatuur gebruikt. Afleidingen kunnen 
ertoe leiden dat u de controle verliest�

• Vermijd verkeer. Let op bewegende voertuigen bij 
het gebruik op of dichtbij rijwegen� Draag kleding met 
hoge zichtbaarheid of reflecterende hesjes�

Elektrische veiligheid
• Vermijd lichamelijk contact met geaarde opper-

vlakken, zoals pijpen, radiatoren, ovens en koel-
kasten. Er is sprake van een verhoogd risico op een 
elektrische schok als uw lichaam geaard is�

• Stel het apparaat niet bloot aan regen of vochti-
ge omstandigheden. Water dat het apparaat binnen-
dringt, verhoogt het risico op een elektrische schok�

• Houd alle elektrische aansluitingen droog en leg 
deze niet op de grond. Het aanraken van de appara-
tuur of de stekkers met natte handen kan het risico op 
een elektrische schok verhogen�

• Ga voorzichtig om met het netsnoer. Gebruik het 
snoer nooit om het gereedschap mee op te tillen, trek 
er niet aan en haal de stekker nooit met het snoer uit 
het stopcontact� Houd het snoer uit de buurt van hitte, 
olie, scherpe hoeken of bewegende onderdelen� Be-
schadigde of verstrikte snoeren vergroten het risico op 
een elektrische schok�
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Gebruik en verzorging van apparatuur
• Forceer de apparatuur niet. Gebruik het juiste appa-

raat voor uw toepassing� Met de juiste middelen wordt 
het werk beter en veiliger uitgevoerd�

• Gebruik de apparatuur niet als de aan/uit-schake-
laar dit niet in- of uitschakelt. Alle apparatuur die 
niet kan worden geregeld met de aan/uit-schakelaar is 
gevaarlijk en moet worden gerepareerd�

• Haal de stekker uit het stopcontact en/of haal de 
batterijen uit het apparaat voordat u aanpassingen 
doorvoert, accessoires verwisselt of voordat u het 
opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatrege-
len verkleinen het risico op letsel�

• Berg apparatuur die u niet gebruikt buiten het be-
reik van kinderen op, en laat personen die het ap-
paraat of deze aanwijzingen niet kennen het appa-
raat niet gebruiken. De apparatuur kan gevaarlijk zijn 
in de handen van onervaren gebruikers�

• Verzorg de apparatuur goed. Controleer of er ver-
keerd afgestelde onderdelen, moeilijk bewegende 
onderdelen, ontbrekende onderdelen of andere toe-
standen zijn die de werking van het apparaat kunnen 
beïnvloeden� Zorg ervoor dat het apparaat wordt gere-
pareerd voorafgaand aan gebruik als het beschadigd 
is� Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht on-
derhouden apparatuur�

• Strek u niet te veel uit om iets beet te pakken. Blijf 
goed staan en bewaar uw evenwicht� Hierdoor kunt u 
beter omgaan met de apparatuur in onverwachte si-
tuaties�

• Gebruik het apparaat en de accessoires in over-
eenstemming met deze aanwijzingen en houd re-
kening met de werkomstandigheden en de uit te 
voeren taken. Gebruik van dit apparaat voor andere 
dan de beoogde doeleinden kan leiden tot gevaarlijke 
situaties�

• Gebruik alleen accessoires die worden aanbevo-
len door de fabrikant van uw apparatuur. Accessoi-
res die wellicht geschikt zijn voor een bepaald appa-
raat, kunnen gevaarlijk worden als ze worden gebruikt 
in combinatie met een ander apparaat�

• Houd de handvatten droog, schoon en verwijder 
olie en vettigheid. Schone handvaten geven een be-
tere controle over de apparatuur�

Inspectie voor gebruik
 WAARSCHUWING

Inspecteer alle apparatuur en verhelp eventuele pro-
blemen voorafgaand aan elk gebruik om het risi-
co op ernstig letsel als gevolg van een elektrische 
schok of andere oorzaken te verkleinen en om scha-
de aan uw apparatuur te vermijden.

Volg deze stappen voor het inspecteren van alle appa-
ratuur:

1� Zet uw apparatuur uit�

2� Koppel alle snoeren, kabels en aansluitingen los en 
inspecteer ze op schade of oneffenheden�

3� Verwijder vuil, olie of andere viezigheid van uw ap-
paratuur, zodat deze beter geïnspecteerd kan wor-
den en om te vermijden dat het apparaat uit uw han-
den glipt tijdens vervoer of tijdens gebruik�

4� Inspecteer uw apparatuur op defecte, versleten, ont-
brekende, verkeerd afgestelde of samengekleefde 
onderdelen, of op andere problemen die veilig of 
normaal gebruik verhinderen�

5� Inspecteer alle andere apparatuur die wordt gebruikt 
volgens de instructies om ervoor te zorgen dat het in 
een goede en bruikbare staat verkeert� 

6� Controleer de werkplek op de volgende zaken:

• Adequate verlichting�

• De aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, 
dampen of stof dat kan ontvlammen� Ga niet aan 
het werk op deze plek voordat deze zijn geïdenti-
ficeerd en verwijderd� De Compact2 is niet explo-
siebestendig� Elektrische aansluitingen kunnen 
vonken veroorzaken�

• Een goed zichtbare, horizontale, stabiele en 
droge plek voor de operator� Gebruik het appa-
raat niet als u in water staat�

7� Onderzoek het uit te voeren project en bepaal de 
juiste apparatuur voor de taak� 

8� Observeer het werkgebied en stel indien nodig bar-
rières op om omstanders weg te houden� 
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Specifieke veiligheidsinformatie
 WAARSCHUWING

Deze paragraaf bevat belangrijke specifieke veilig-
heidsinformatie voor de SeekSnake Compact2. Lees 
deze voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat 
u de apparatuur gebruikt om het risico op een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel te verklei-
nen. 

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN 
AANWIJZINGEN VOOR RAADPLEGING IN DE 

TOEKOMST!

Veiligheid SeeSnake Compact2
• Lees en begrijp deze handleiding, de handleiding 

van de digitale rapportagemonitor en de instruc-
ties voor enige andere apparatuur die u gebruikt 
voordat u de apparatuur gaat bedienen. Het niet op-
volgen van alle instructies kan leiden tot schade aan 
eigendommen en/of ernstig letsel� Bewaar deze hand-
leiding samen met het apparaat voor gebruik in de 
toekomst�

• Het gebruik van de apparatuur in water verhoogt 
het risico op een elektrische schok. Gebruik de 
Compact2 niet als de operator of de apparatuur in het 
water staan� 

• De batterij van de digitale rapportagemonitor en 
andere elektrische apparatuur en verbindingen 
zijn niet waterbestendig. Stel de apparatuur niet 
bloot aan natte locaties� 

• Het apparaat is niet ontworpen om u te bescher-
men en te isoleren tegen een hoog voltage. Ge-
bruik het apparaat niet als er sprake is van een kans 
op contact met hoogspanning�

• Voor het voorkomen van schade aan de Com-
pact2 en het verkleinen van het risico op letsel, 
dient u de Compact2 niet bloot te stellen aan me-
chanische schokken. Blootstelling aan mechanische 
schokken kan de apparatuur beschadigen en kan het 
risico op ernstig letsel verhogen� 

• Draag de Compact2 niet aan de laadhendel van 
de monitor of aan de voorhendel bij het vervoeren 
van het systeem over lange afstanden of onder 
omstandigheden waarbij loskoppeling van het 
laadsysteem gevaarlijk zou zijn. Een onverwachte 
loskoppeling van het laadsysteem kan leiden tot scha-
de aan eigendommen en/of letsel�

• Het plaatsen van de Compact2 op een plek waar 
de haspel niet vrijelijk kan draaien, kan ervoor zor-
gen dat de duwkabel teveel wordt gewikkeld bin-
nen de haspel. Teveel wikkelen van de duwkabel kan 
leiden tot schade aan eigendommen en/of ernstig let-
sel� Plaats de Compact2 tijdens bediening op een sta-
biel oppervlak en zorg ervoor dat de haspel vrijelijk 
kan draaien�
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Productoverzicht

Omschrijving
De SeeSnake Compact2-camerahaspel biedt een snel-
le en gemakkelijke installatie en is opgewassen tegen 
de meest uiteenlopende en veeleisende inspectiecondi-
ties� De Compact2 heeft een automatisch nivellerende 
camera aan het uiteinde van een duwkabel die voldoen-
de stevig is om u het vermogen te geven om door kleine 
en beperkte buizen te duwen, maar flexibel genoeg om 
meerdere scherpe bochten te maken�

De Compact2 heeft een frictiereducerende duwkabel 
van 30 m [100 ft] lang, en een automatisch nivellerende 
camera van 25 mm [1 in] die is ontworpen voor het in-
specteren van buizen met een diameter van 38 mm tot 
152 mm [1,5  in tot 6  in], afhankelijk van de buiscondi-
ties� Wanneer een punt van belang wordt gevonden in de 
buis, gebruikt u de geïntegreerde sonde van 512 Hz en 
een ontvanger om de positie te bepalen� 

Alle SeeSnake-monitors kunnen verbinding maken 
met de Compact2 via de SeeSnake-systeemkabel� De 
SeeSnake CS6Pak is specifiek ontworpen voor installa-
tie op het laadsysteem van de Compact2 voor weerga-
vegemak, een snelle installatie en moeiteloos transport� 
U kunt de SeeSnake MINIPak inbouwen voor installatie 
op het laadsysteem met de laadhendelset, die afzonder-
lijk wordt verkocht� 

Het unieke laadsysteem van de Compact2 biedt u een ul-
trasnelle installatie� Kantel de gekoppelde CS6Pak naar 
de gewenste weergavehoek en verwijder het gemakke-
lijk uit het laadstation voor een gemakkelijke plaatsing in 
uw werkgebied�

De CS6Pak is a compacte, draagbare digitale rappor-
tagemonitor die u kunt gebruiken voor het vastleggen 
van audio, video en foto's van uw buisinspecties� Wan-
neer u de CS6Pak gebruikt met de Compact2, kunt u 
een USB-stick met daarop een automatisch gegene-
reerd professioneel rapport van de inspectie aan uw 
klant geven voordat u het terrein verlaat� 



 8  –  Nederlands  –  Compact2

Specificaties

Gewicht 8 kg [17 lb]

Algehele afmetingen

Lengte 625 mm [25 in]

Hoogte 432 mm [17 in]

Breedte 360 mm [14 in]

Diameter haspel 432 mm [17 in]

Camera

Type
Automatisch 
nivellerend

Lengte 38 mm [1,5 in]

Diameter 25 mm [1 in]

Lichtbron 6 LED-lampjes

Sonde 512 Hz

Resolutie

NTSC 656 × 492 pixels 

PAL 768 × 576 pixels 

Veermontage

Type Enkel

Lengte inclusief camera 325 mm [12,8 in]

Duwkabel

Lengte 30 m [100 ft] 

Diameter 6 mm [0,26 in]

Diameter glasvezelkern 3 mm [0,14 in] 

Minimum buigstraal 63 mm [2,5 in]

Buiscapaciteit §
38 mm tot 152 mm 
[1,5 in tot 6 in]

Lengte systeemkabel 3 m [10 ft]

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur ‡
-10°C tot 50°C
[14°F tot 122°F]

Opslagtemperatuur
-10°C tot 70°C
[14°F tot 158°F]

Toegangsbeveiliging 
zonder monitor

IP×5

Relatieve vochtigheid 5 tot 95 procent

Hoogte 4�000 m [13�120 ft]

§ De daadwerkelijke buiscapaciteit hangt af van de
buiscondities�
‡ Hoewel de camera bij extreme temperaturen kan
functioneren, kunnen enige wijzigingen in beeldkwaliteit
optreden�

Standaardapparatuur
• SeeSnake Compact2

• Laadsysteem

• Handleiding voor operators

• Productvideo

• Buisgeleiderset

• Steeksleutel

Systeemcomponenten

Kabelomslagen
SeeSnake-systeemkabel

Frame

Laadsysteem

SeeSnake-systeemaansluiting

Framehendel Haspel

Rubberen poten
Label voor serienummer

Frame
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Veerklem
Op de buitenste duwkabelgeleider, drukt u het lipje rich-
ting de buitenrand van de duwgeleider om de klem in de 
geopende stand te vergrendelen en de veer van de ca-
mera vrij te geven� Nadat de veer van de camera is vrij-
gegeven, brengt u de veerklem terug naar de bedrijfs-
positie� In de bedrijfspositie helpt de veerklem bij het 
geleiden van de duwkabel en zet de veer van de camera 
vast wanneer het terug wordt geduwd door de kabelge-
leiders, waardoor wordt voorkomen dat het terug in de 
haspel wordt getrokken� De veerklem moet tijdens trans-
port in de bedrijfspositie staan om te voorkomen dat de 
veer van de camera terug in de haspel wordt getrokken� 

Bedieningspositie

Open vergrendeld

Vergrendel de veerklem alleen in de geopende stand 
wanneer u de camera stuurt� Houd de veerklem in de 
bedrijfspositie gedurende normaal gebruik�

Geleiders duwkabel
Er bevinden zich drie duwkabelgeleiders op het frame, 
één binnengeleider en twee buitengeleiders� Bij het ge-
bruik van de Compact2, moeten de camera, de veer en 
de duwkabel door alle drie de geleiders worden gevoegd� 

Binnenste geleider duwkabel

Camerakop

Buitenste geleider duwkabel

Veerklem
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Handleiding
 WAARSCHUWING

   

Draag geschikte beschermingsmiddelen, zoals latex 
of rubberen handschoenen, een veiligheidsbril, een 
gezichtsmasker en ademhalingsapparatuur, als af-
voerpijpen worden geïnspecteerd die wellicht scha-
delijke chemicaliën of bacteriën bevatten. Draag al-
tijd een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen 
tegen stof en andere ongewenste objecten. 

Gebruik de apparatuur niet als de operator of de ap-
paratuur in het water staan. Het gebruik van de ap-
paratuur in water verhoogt het risico op een elek-
trische schok. Rubberen antislipschoenen kunnen 
uitglijden en elektrische schokken voorkomen op 
een natte ondergrond.

Plaatsing
Plaats de SeeSnake Compact2 en de CS6Pak nabij de 
buisingang zodat u de duwkabel kunt manipuleren tij-
dens het kijken naar het beeldscherm� 

Het plaatsen van de Compact2 op een plek waar de 
haspel niet vrijelijk kan draaien, kan ervoor zorgen dat 
de duwkabel teveel wordt gewikkeld binnen de haspel� 
Teveel wikkelen van de duwkabel kan leiden tot schade 
aan eigendommen en/of ernstig letsel� Plaats de Com-
pact2 tijdens bediening op een stabiele locatie en zorg 
ervoor dat de haspel vrijelijk kan draaien� Trek de duwka-
bel niet uit de haspel, tenzij de haspel vrijelijk kan draai-
en� 

De camera sturen
Als de camera zich binnen de haspel bevindt, moet u de 
camera door de duwkabelgeleiders sturen� De duwka-
bel en de camerakop moeten door alle drie de geleiders 
worden gevoerd� 

1� Vergrendel de veerklem in de geopende stand�

2� Reik binnen de haspel en zoek de camera�

3� Voer de camera door de binnenste duwkabelgelei-
der en vervolgens door de twee buitenste duwka-
belgeleiders�

4� Breng de veerklem terug naar de bedrijfspositie om 
de veer vast te zetten en te voorkomen dat de duw-
kabel terug in de haspel wordt getrokken�
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Laadsysteem
De Compact2 wordt geleverd met een laadsysteemmon-
tage zodat een compatibele monitor op de haspel kan 
worden geïnstalleerd voor gemakkelijk transport� Kan-
tel de gekoppelde monitor naar de gewenste weerga-
vehoek en verwijder het gemakkelijk uit het laadstation 
voor een gemakkelijke plaatsing in uw werkgebied� De 
laadsysteemmontage kan worden verwijderd� 

NB: zie de paragraaf Laadsysteem voor instructies over 
het installeren en verwijderen van een compatibele mo-
nitor.

Laadvinnen

Verbindingshouders

Snelontgrendelingsknop

 

Verbinding maken met een 
SeeSnake-monitor
De Compact2 kan verbinding maken met elke SeeSna-
ke-monitor via de SeeSnake-systeemkabel� 

1� Pak de systeemkabel uit de kabelomslagen�

2� Trek de buitenste vergrendelhuls op de stekker van 
de systeemkabel naar achteren� 

3� Lijn de rand van de stekker en de plastic geleidepen 
uit met het stopcontact en duw de stekker erin�

4� Maak de buitenste vergrendelhuls vast� 

LET OP Draai alleen aan de buitenste vergrendel-
huls. Buig de aansluiting nooit en draai 
hier ook niet aan, zodat beschadiging 
van de pennen wordt vermeden.

Geleidepen
Aansluitrand

Buitenste vergrendelhuls
Houder

5� Schakel het systeem in:

• Druk op de Aan/uit-toets   om het systeem in 
te schakelen�

• Op een digitale rapportagemonitor drukt u op de 
Autolog-toets   om snel een inspectie te star-
ten� 

NB: voor sommige digitale rapportagemonitors moet 
een USB-stick worden geplaatst om media vast te leg-
gen. Zie de handleiding van de monitor voor meer in-
formatie over de voordelen van Autologvideo-opnamen. 
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Inspectie-overzicht
De SeeSnake Compact2 kan worden gebruikt voor 
standaard of geavanceerde buisinspecties� Voor het 
uitvoeren van een standaard inspectie, sluit u een 
SeeSnake-monitor aan op de Compact2, schakel 
het systeem in, duw de duwkabel door de buis en 
kijk naar het beeldscherm� Voor een geavanceerde 
inspectie is een digitale SeeSnake-rapportagemo-
nitor nodig en betreft bovendien het vastleggen van 
media en het leveren van rapporten aan uw klant� 

1� Plaats de Compact2 nabij de buisingang� Zorg 
ervoor dat het systeem stabiel is en dat de 
haspel vrijelijk kan draaien� 

2� Sluit de systeemkabel aan op de digitale rap-
portagemonitor�

3� Druk op de Aan/uit-toets   om het systeem in 
te schakelen� U kunt ook een USB-stick plaat-
sen in de USB-poort van de monitor en druk-
ken op de autologtoets   om de inspectie snel 
te starten� 

4� Geef de veerklem vrij en installeer indien ge-
wenst een buisgeleider of camerakopgeleider 
om de camera gecentreerd te houden in de 
buis� Zorg ervoor dat de cameralens schoon is� 

5� Plaats de camera zorgvuldig in de buis� Be-
scherm de duwkabel tegen scherpe randen bij 
de buisingang�

6� Duw de camera door de buis en kijk naar het 
beeldscherm� 

7� Geavanceerd opties:

• Stel het nulpunt van het systeem in of doe 
een tijdelijke afstandmeting van een seg-
ment�

• Media vastleggen�

• Aangepaste overlay op het scherm maken�

• De plaats van een inspectiepunt of pad be-
palen� 

• Maak en lever een inspectierapport op een 
USB-stick aan uw klant�

8� Wanneer de inspectie is uitgevoerd, haalt u de 
camera terug en zet u de veer vast in de veer-
klem�

Geavanceerd opties
Zowel basis- als geavanceerde buisinspecties kunnen 
het doen van afstandsmetingen van buissegmenten, 
het afstellen van de LED-helderheid van de camera of 
het activeren van de sonde omvatten� Afhankelijk van de 
functies van uw digitale rapportagemonitor kan het te-
vens gewenst zijn om media vast te leggen en rappor-
ten te maken�

NB: zie de handleiding van de digitale rapportagemo-
nitor voor instructies over het vastleggen van media en 
het maken van rapporten.

• Druk op de helderheidstoets   om de helderheid 
van de LED-lampen van de camera te verhogen 
zodat u verder in de buis kunt kijken� 

• Leg media van de inspectie vast door te drukken op 
de videotoets  , de autologtoets   of de fototoets 

� Als u een CS6Pak gebruikt, moet u een USB-
stick plaatsen voorafgaand aan het vastleggen van 
media� 

• Houd de nultoets   drie seconden ingedrukt om het 
nulpunt van het systeem in te stellen waarvan u wilt 
beginnen met tellen�

• Gebruik een RIDGID SeekTech-plaatsbepalings-
ontvanger voor het bepalen van een punt van be-
lang met de geïntegreerde sonde van 512 Hz�

• Gebruik een RIDGID SeekTech-plaatsbepalings-
ontvanger met een zender voor het zoeken van het 
pad van een buis door leidingtracering van de duw-
kabel� 
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Beste procedures
Raadpleeg de volgende tips en aanbevelingen voor het 
efficiënt en gemakkelijk uitvoeren van buisinspectie� 
Door het volgen van deze tips kunt u de levensduur en 
effectiviteit van uw apparatuur verhogen en schade voor-
komen�

• Laat water door de buis stromen tijdens inspec-
tie om het camerasysteem schoon te houden, 
om het duwen van de duwkabel gemakkelijker te 
maken en om langer duwen mogelijk te maken. 
Plaats een slang in de buis of schakel een op-
spanning in. Schakel de waterstroom uit indien 
dat nodig is voor een duidelijke weergave. 

• Breng een dunne laag vloeibaar reinigingsmiddel of 
zeep aan op de camera om te helpen bij het vrij hou-
den van de lens� 

• Wees voorzichtig bij het inspecteren van porselei-
nen apparaten� De camera kan bekrast raken door 
de afwerkingslaag�

• Scherpe randen bij de buisingang kunnen de duw-
kabel snijden, knikken, scheuren of beschadigen� 
Wees uiterst voorzichtig en houd altijd één hand 
nabij de buisingang bij het duwen in de buis om het 
beschadigen van de duwkabel te vermijden�

• Gebruik rubberen grijphandschoenen voor het ma-
nipuleren van de duwkabel, voor het verbeteren van 
de grip en om te helpen de handen schoon te hou-
den� Duw snel om de camera rond een bocht, zoals 
een p-afsluiter, een T-stuk, een Y-stuk of een elle-
boogstuk te duwen� Om langs een bocht te duwen, 
trekt u de camera ongeveer 200 mm [8 in] naar ach-
teren en stoot het er in één beweging door� Gebruik 
niet meer kracht dan nodig is� 

• De videoafbeelding is het meest stabiel en helder 
wanneer de duwkabel naar achteren wordt bewogen 
in de buis� Wanneer u een gebied van belang hebt 
gevonden in de buis, duwt u de camera hier voorbij 
en trekt u het vervolgens terug� 

• Het slepen van de camera over scherpe randen kan 
leiden tot beschadiging van de duwkabel� Sleep de 
duwkabel niet over scherpe randen en trek niet aan 
en buig de duwkabel niet bij scherpe hoeken bij de 
buisingang�

• Sommige inspectiecondities kunnen ervoor zorgen 
dat de veer wordt teruggevouwen zodat de came-
ra in de verkeerde richting is gericht� Als de duwka-
bel zichtbaar is op het beeldscherm, is de veer over 
zichzelf heen gevouwen� Trek de duwkabel terug� 
Trek de duwkabel indien nodig helemaal uit de buis 
en probeer de inspectie opnieuw� 

• Om te voorkomen dat de duwkabel over zichzelf 
heen vouwt, moet u alleen korte stukken tegelijk 
door de buis duwen� Als de duwkabel over zichzelf 
heen vouwt, kan het breken of knikken� 

• Obstructies of teveel ophopingen in de buis kunnen 
de camera beschadigen of het terughalen van de 
camera voorkomen� Gebruik de camera niet om ob-
structies te verwijderen�
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Buisgeleiders
Buisgeleiders centreren de camera in de buis, verbete-
ren de beeldkwaliteit en helpen om de lens vrij te hou-
den� Gebruik buisgeleiders waar dat mogelijk is om slij-
tage aan het camerasysteem te reduceren� 

Buisgeleiders worden gemakkelijk geïnstalleerd, afge-
steld en verwijderd om een betere beweging van de ca-
mera en duwkabel in de buis te bieden� Voor kleine bui-
zen, slangen of ruimtes helpt de camerakopgeleider om 
de camera door stugge montagestukken te duwen� Voor 
grotere buizen centreren kogelgeleiders de camera voor 
een betere zichtbaarheid en verlichting�

Zonder buisgeleider

Met buisgeleider

Installatie camerakopgeleider
De camerakopgeleider van 36 mm [1,4  in] kan worden 
gebruikt in kleinere buizen om de camera door stugge 
montagestukken te duwen� 

1� Maak de schroeven los aan beide zijden van de 
geleider totdat het gemakkelijk op de camerakop 
schuift�

2� Maak de schroeven opnieuw vast totdat de geleider 
op de plaats blijft, maar draai niet te stevig vast�
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Installatie kogelgeleider
Kogelgeleiders zijn ontworpen om op de veer te schui-
ven en in positie te vergrendelen� Afhankelkijk van de 
werkcondities kunt u een kogelgeleider op de veer ach-
ter de camera plaatsen om de camerakop naar boven te 
kantelen om de bovenkant van de buis te bekijken� 

1� Zorg ervoor dat de kogelgeleider ontgrendeld is� 

2� Schuif de kogelgeleider voorbij de camera en op de 
veer�

3� Druk de blauwe vergrendelingen in om de kogelge-
leider te bevestigen op de veer�

4� Schuif de rode vergrendelingen over de blauwe ver-
grendelingen om de kogelgeleider in positie te ver-
grendelen� 

Vergrendeld Ontgrendeld

LET OP Als een kogelgeleider blijft haken in een 
buis, kan het van de veer af vallen. Om 
het verliezen van kogelgeleiders en het 
obstrueren van de buis te vermijden, 
moet u niet teveel kracht gebruiken bij 
het duwen door de buis wanneer weer-
stand wordt gevoeld.

De sonde zoeken
U kunt op elk gewenst moment tijdens de inspectie de 
geïntegreerde sonde gebruiken voor het zoeken van een 
punt van belang in de buis� De sonde bevindt zich in de 
veer en is gemonteerd tussen het uiteinde van de duw-
kabel en de camera� De sonde zendt een lokaliseerbaar 
signaal van 512 Hz uit dat kan worden gedetecteerd door 
ontvangers, zoals de RIDGID SeekTech SR-20, SR-24, 
SR-60, Scout™ of NaviTrack® II�

Druk op de sondetoets   om de sonde in en uit te scha-
kelen� Wanneer de sonde is ingeschakeld, brandt het 
LED-lampje bij de toets en het sondepictogram  wordt 
weergegeven op het scherm� Het sondesignaal van 
512 Hz kan interferentielijnen veroorzaken die zichtbaar 
kunnen zijn op vastgelegde media� 

Voor plaatsbepaling van de sonde volgt u deze stappen:

1� Schakel de ontvanger in en stel het in op de sonde-
modus�

2� Zoek de algemene richting van de sonde zodat u de 
richting van de buis kent:

• Schakel de sonde in en duw de duwkabel niet 
verder dan 5 m [15 ft] in de buis�

• Tast met de ontvanger de horizon af in een lich-
te boog�

3� De signaalsterkte is het grootst waar de ontvanger 
de sonde detecteert�

NB: zie de handleiding voor het ontvangermodel dat u 
gebruikt voor aanvullende instructies voor plaatsbepa-
ling van de sonde.
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Leidingtracering met de duwkabel
U kunt de plaats van het pad van een buis bepalen door 
leidingtracering van de duwkabel� Dit is vooral nuttig bij 
de inspectie van niet-metalen of niet-geleidende buizen� 
Voer leidingtracering van de duwkabel uit door gebruik 
van een zendontvanger voor het induceren van stroom 
op de duwkabel met gebruik van een zender� 

Om een leiding te traceren met de duwkabel doet u het 
volgende:

1� Duw de aardstang van de zender in de grond en be-
vestig hierop één van de draadklemmen van de zen-
der�

2� Klem de andere draadklem op de klembare termi-
nal voor de zender op de achterkant van de monitor� 

3� Schakel de zender in en stel uw gewenste frequen-
tie in� Voor de beste resultaten gebruikt u frequenties 
van 33 kHz en hoger�

4� Schakel de ontvanger in en stel het in op dezelfde 
frequentie als de zender�

5� Traceer de leiding�

NB: zie de handleiding voor de zender- en ontvanger-
modellen die u gebruikt voor aanvullende instructies 
betreffende leidingtracering.

De camera terughalen
Na het afronden van de inspectie, trekt u de duwkabel 
langzaam en met constante kracht terug uit de buis en 
plaatst u het terug in de haspel� Veeg de duwkabel af 
met een papieren handdoek of doek terwijl u het terug-
trekt� Blijf indien mogelijk water door de buis stromen om 
de duwkabel te reinigen� 

Om beschadiging van de camera of de duwkabel te ver-
mijden, gebruikt u niet teveel kracht tijdens het terug-
trekken� Als de camerakop achter een bocht blijft steken, 
kunt u de camera voorbij de bocht trekken of water door 
de buis laten stromen om de duwkabel te smeren� 

LET OP Gebruik altijd korte slagen om kleine 
stukken van de duwkabel terug te voeren 
in de haspel, met een grip dichtbij de 
Compact2. Het terugdrukken van grotere 
stukken duwkabel of het forceren van de 
duwkabel, kan veroorzaken dat deze een 
lus maakt, knikt of breekt. 
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Individuele componenten

Automatisch nivellerende camera
De lagers en het gewicht van de automatisch nivelleren-
de camera kan een schommeleffect veroorzaken wan-
neer u de duwkabel door de buis duwt� De camera-af-
beelding wordt snel helder wanneer de duwkabel niet 
meer beweegt� 

De automatisch nivellerende camera kan worden ver-
wijderd voor foutoplossing, verzenden voor reparatie of 
voor vervanging� Zie bijlagen C en D voor instructies be-
treffende het verwijderen en installeren van de camera-
kop� 

Systeemkabelmontage
De systeemkabelmontage omvat de systeemaan-
sluiting voor het aansluiten van de digitale SeeSna-
ke-rapportagemonitors; 3 m [10 ft] systeemkabel; en de 
sleepringmontage, die bestaat uit de sleepringknop en 
de sleepringholte op het frame� 

Voorafgaand aan reiniging van de Compact2, moet u er-
voor zorgen dat de sleepringknop is vergrendeld  in de 
sleepringholte� Vermijd het nat worden van de sleepring-
montage bij het reinigen�

LET OP Om beschadiging van de contactpennen 
van de sleepring of het nat worden van 
de interne elektrische componenten te 
vermijden, moet u de sleepringmontage 
vergrendeld houden. 

Verwijdering systeemkabel
1� Haal de systeemkabel los van de rapportagemonitor 

en verwijder de monitor van het laadsysteem� 

2� Pak de systeemkabel uit de kabelomslagen�

3� Duw de kabelverankering van het frame en haal de 
systeemkabel van de framehaak af�

Kabelverankering Framehaak

4� Draai de sleepringknop tegen de klok in naar de ont-
grendelde stand �

5� Trek het er recht uit�

LET OP Raak de contactpennen binnen de 
sleepringknop niet aan. Het belasten van 
de contactpennen kan ertoe leiden dat 
deze breken.

Gebroken contactpen
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Laadsysteem

 WAARSCHUWING

Het onjuist meevoeren van het systeem kan ervoor 
zorgen dat de laadhendel van de monitor wordt los-
gekoppeld van het laadsysteem en kan leiden tot 
schade aan eigendommen en/of ernstig letsel. 

Draag de Compact2 niet aan de laadhendel van de 
monitor of aan de voorhendel bij het vervoeren van 
het systeem over lange afstanden of onder omstan-
digheden waarbij loskoppeling van het laadsysteem 
gevaarlijk zou zijn.

Het laadsysteem geeft u flexibiliteit met de kantelfunctie 
en snelontgrendelingsknoppen� Kantel de digitale rap-
portagemonitor in enige hoek voor weergavegemak of 
geef de CS6Pak vrij uit het laadsysteem met de snelont-
grendelingsknoppen en plaats het op een gemakkelijke-
re locatie� 

Installatie systeemkabel
Voor het installeren van de systeemkabel gaat u als volgt 
te werk:

1� Lijn de pijl op de sleepringknop uit met het ont-
grendelingssymbool  op het frame en plaats de 
sleepringknop in de sleepringholte�

2� Draai de sleepringknop naar de vergrendelde stand 
� 

3� Haak de systeemkabel in de framehaak en klik de 
kabelverankering op het frame�

4� Wikkel de systeemkabel om de kabelomslagen� 



Compact 2  –  Nederlands  –  19   

De SeeSnake CS6Pak is specifiek ontworpen voor in-
stallatie op de Compact2 en wordt verkocht met een 
compatibele laadhendel geïnstalleerd� De Compact2 kan 
tevens worden gebruikt met een ingebouwde SeeSnake 
MINIPak met gebruik van de laadhendel, die afzonder-
lijk wordt verkocht�

Om het gebruik van de rechtsonder afgebeelde instal-
latie het meest praktisch te maken, drukt u gedurende 
3 seconden op de toets Afbeelding omdraaien  op de 
CS6Pak om de gebruikersinterface te draaien� Herhaal 
om het scherm terug te brengen naar de normale weer-
gavemodus�

NB: zie de laadhendelset voor instructies betreffende 
het installeren van de laadhendel.

De monitor installeren
1� Draai de laadverbindingen op de zijkanten van de 

laadhendel zo dat de openingen naar beneden zijn 
gericht� 

Laadverbinding

Laadhendel

Voorhendel

2� Centreer de CS6Pak over de laadvinnen en lijn de 
laadverbindingen uit met de verbindingshouders op 
de laadvinnen� 

Laadvinnen

Verbindingshouders

Snelontgrendelingsknop

3� Duw de monitor stevig omlaag in het laadsysteem 
totdat u de monitor in positie voelt vergrendelen� 
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De monitor verwijderen
1� Plaats de Compact2 zo dat u beide snelontgrende-

lingsknoppen kunt vastpakken� 

2� Trek beide knoppen naar buiten en weg van de laad-
vinnen� Draai, in dezelfde beweging als het uittrek-
ken van de knoppen, de knoppen samen in enige 
richting om de vergrendelingen los te koppelen� 

NB: de vergrendelingen zijn losgekoppeld wan-
neer de gele indicatielabels zichtbaar zijn onder de 
knoppen.

Geel indicatielabel

3� Pak de laadhendel vast en trek de digitale rappor-
tagemonitor recht omhoog� 

Onderhoud en ondersteuning

Componenten onderhouden

Camerakop
De camerakop vereist weinig ander onderhoud dan het 
schoonhouden van de LED-ring en het saffiervenster� 
Gebruik een zachte nylon borstel, zacht schoonmaak-
middel en doeken om de camera te reinigen� 

Schraapgereedschap kan de camera permanent be-
krassen� Krassen op de LED-ring hebben een minimaal 
effect op de prestatie van de camera� 

LET OP Zandstraal de LED-ring niet om krassen te 
verwijderen. Het zanstralen van de LED-ring 
kan de waterdichte behuizing beschadigen.

Veer
Strek de veer zo ver mogelijk uit van eind tot eind zodat 
u een visuele inspectie van de binnenste componenten 
kunt uitvoeren� Roer de veer in lauw water en een zacht 
schoonmaakmiddel om vuil weg te spoelen� 

Duwkabel
Houd de duwkabel schoon� Veeg een doek over de duw-
kabel wanneer het terug in de haspel gaat na elke in-
spectie om het te reinigen en de ophoping van vuil te 
reduceren�

Voer een visuele inspectie uit van de duwkabel voor 
insnijdingen en afslijtingen wanneer deze terug in de 
haspel wordt geduwd� Vervang of repareer de duwkabel 
als het buitenste omhulsel gesneden of doorgesleten is�
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Reiniging
Voor lichte reiniging gebruikt u een zachte, vochtige 
doek om de Compact2 af te vegen� Indien gewenst kunt 
u een ontsmettingsmiddel gebruiken� 

LET OP Het gebruik van oplosmiddelen voor het 
reinigen van een onderdeel van het sys-
teem kan van invloed zijn op de water-
vastheid.

Om de Compact2 grondig te reinigen, gaat u als volgt 
te werk:

1� Voorbereiden:

• Haal de systeemkabel los van de digitale rap-
portagemonitor en verwijder de monitor van het 
laadsysteem�

• Zorg ervoor dat de sleepringknop in de vergren-
delde stand  staat� 

• Duw de camera door alle drie de duwkabelge-
leiders en in de haspel zodat de haspel vrijelijk 
kan draaien� 

2� Plaats de Compact2 rechtop en giet lauw water en 
een zacht schoonmaakmiddel in de haspel� 

LET OP Water onder hoge druk kan de afdichtin-
gen beschadigen die de elektronica bin-
nen de haspel beschermen.

Draai aan de haspel om het vuil los te maken� 

3� Kantel de haspelopening omlaag om het water weg 
te laten lopen�

4� In een groot gebied trekt u de duwkabel door de ge-
leiders en volledig uit de haspel� Probeer de duwka-
bel niet op te rollen buiten de haspel�

5� Gebruik een slang om de lege haspel te reinigen�

6� Laat de Compact2 volledig drogen� Veeg met een 
doek over de duwkabel terwijl u het terug in de 
haspel duwt� 
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Accessoires

Gebruik alleen accessoires die specifiek zijn ontwor-
pen en aanbevolen voor gebruik met de SeeSnake 
Compact2. Accessoires die zijn ontworpen voor ge-
bruik met ander gereedschap, kunnen gevaarlijk 
worden wanneer deze gebruikt worden met de Com-
pact2. 

De volgende RIDGID-producten zijn ontworpen om te 
functioneren met de Compact2:

• Buisgeleiderset

• Laadhendelset

• Schouderband

• RIDGID SeekTech- of NaviTrack-ontvangers

• RIDGID SeekTech of NaviTrack-zenders

• Digitale RIDGID SeeSnake-rapportagemonitors

• Originele RIDGID SeeSnake-monitors

Transport en opslag
Denk aan het volgende bij het opslaan en transporteren 
van uw apparatuur:

• Sla de machine op in een afgesloten ruimte, buiten 
bereik van kinderen en mensen die niet weten hoe 
het apparaat werkt� 

• Sla elektrische apparatuur op een droge plek op om 
het risico op een elektrische schok te verkleinen� 

• Berg het apparaat op uit de buurt van warmtebron-
nen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, ovens 
en andere producten (waaronder versterkers) die 
warmte produceren�

• Opslagtemperatuur moet tussen -10°C tot 70°C 
[-14°F tot 158°F] liggen� 

• Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken of 
botsingen tijdens transport� 

Service en reparaties

Onjuist afstellen of verkeerde reparaties kunnen 
ertoe leiden dat de SeeSnake Compact2 onveilig 
wordt.

Service en reparatie van de Compact2 moet uitgevoerd 
worden in een onafhankelijk geautoriseerd servicecen-
trum van RIDGID� Zorg ervoor dat uw apparatuur wordt 
gerepareerd door een hiertoe bevoegde reparateur die 
alleen identieke vervangingsonderdelen gebruikt om de 
veiligheid van het gereedschap te waarborgen� Stop met 
het gebruik van de Compact2 en neem contact op met 
servicepersoneel onder elk van de volgende omstandig-
heden:

• Als vloeistoffen zijn gemorst of objecten zijn gevallen 
op de apparatuur�

• Als de apparatuur niet normaal werkt wanneer de 
bedieningsinstructies worden opgevolgd�

• Als de apparatuur is gevallen of beschadigd is ge-
raakt�

• Als de apparatuur duidelijk gewijzigde prestaties 
vertoont�

Als u meer informatie wilt over uw dichtstbijzijnde techni-
sche onderhoudsafdeling van Ridge Tool, of als u ande-
re vragen hebt over onderhoud of reparaties:

• Neem contact op met uw lokale RIDGID-distributeur�

• Ga naar www�RIDGID�com�

• Stuur een e-mail naar de technische onderhoudsafde-
ling van RIDGID op rtctechservices@emerson�com�

• Bel 1-800-519-3456 (enkel VS en Canada)�

Afvalrichtlijnen
Delen van de SeeSnake Compact2 bevatten waardevol 
materiaal dat gerecycled kan worden� Gooi de compo-
nenten weg in overeenstemming met alle toepasselijke 
regelgeving� Neem contact op met uw plaatselijke afval-
verwerkingsbedrijf voor meer informatie� 

Voor landen in de EU: Gooi elektrische ap-
paratuur niet weg samen met het huishoude-
lijke afval! 

Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EC 
voor afgedankte elektrische en elektronische 

apparatuur en de implementatie ervan in nationale wet-
geving, dient elektrische apparatuur die niet langer kan 
worden gebruikt, afzonderlijk verzameld en weggegooid 
te worden op een milieuvriendelijke manier� 
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Problemen oplossen

Probleem Vermoedelijke fout Oplossing

Geen videoterugkoppeling 

Geen stroom naar de 
SeeSnake-monitor�

Controleer om ervoor te zorgen dat de 
stroomvoorziening op de juiste manier is aangesloten�

Sleepringmontage is kapot of 
de verbinding is gebrekkig�

Controleer alle uitlijnings- en verbindingspennen�

Controleer plaatsing en penconditie in de 
sleepringmontage�

Verbinding SeeSnake-
systeemkabel is gebrekkig�

Controleer verbinding SeeSnake-systeemkabel� Zorg 
ervoor dat de aansluitingen helemaal naar binnen zijn 
geduwd�

Camera is defect�
Isoleer de fout van de camera� Zie bijlage B voor 
instructies� 

Geen aantalmeting

Oudere SeeSnake-monitors 
zijn wellicht niet compatibel 
met de geïntegreerde teller 
van de Compact2�

Aantalmetingen worden weergegeven in 
projectrapporten, en kunnen worden weergegeven 
op de monitor tijdens weergave� Een nieuwe monitor 
kan vereist zijn als het vastleggen van aantalmetingen 
voor media noodzakelijk is�
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Bijlagen

Bijlage A: Verwijdering laadvin
Als u de Compact2 gebruikt met een monitor die niet 
wordt geïnstalleerd op het laadsysteem, kunt u de laad-
vinnen verwijderen voor gemakkelijker transport en op-
slag� 

1� Schroef alle twaalf de schroeven met een kruiskop-
schroevendraaier los van een van de laadvinnen� 

2� Trek de vinplaten uit elkaar en verwijder ze van het 
frame�

3� Herhaal dezelfde stappen voor de andere kant� 

Bijlage B: Isolatie camerafout
1� Verwijder de camera van de duwkabel�

NB: zie bijlage C voor instructies betreffende het 
verwijderen van de camera.

2� Steek de stekker van de camera direct in het contact 
van de systeemkabel van de monitor�

3� Druk op de Aan/uit-toets   om het systeem in te 
schakelen� Zorg ervoor dat er videoterugkoppeling 
is en dat de LED-lampjes knipperen� 

• Als er videoterugkoppeling is en de LED-lamp-
jes knipperen, werkt de camera op de juiste ma-
nier� 

• Als er geen videoterugkoppeling is of als de 
LED-lampjes niet knipperen, is de camera de-
fect�
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Bijlage C: Verwijdering camera
1� Klik de meegeleverde spansleutel op de veer, net 

achter de camera� 

2� Lijn de inkeping binnen de spansleutel uit met het 
uiteinde van de veerspoel� 

3� Schroef de veer los van de camera�

4� Schroef de vergrendelhuls los van de camera�

5� Trek de camera recht uit de bus van de sonde�

LET OP Om beschadiging van de aansluitpen-
nen van de camera te vermijden, moet u 
niet buigen of draaien wanneer de came-
ra uit de aansluiting wordt getrokken.
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Bijlage D: Installatie camera
1� Lijn de pennen van de camerakop uit met de bus van 

de sonde en duw deze tegen elkaar�

2� Schuif de vergrendelhuls van de duwkabel op de ca-
mera�

3� Om ervoor te zorgen dat de veiligheidskabels rela-
tief recht staan wanneer u de camera op de veer 
schroeft, moet u de camera ongeveer 1 ½ draai te-
rugdraaien (tegen de klok in)� 

4� De sonde draait dan wanneer u de camera op de 
veer schroeft� Draai de camera één draai tegen de 
klok in om het draaien tegen te gaan en schroef het 
vervolgens op de veer� 

5� Schroef de veer op de camera totdat het uiteinde 
van de veer gelijk staat met de camerakop�

LET OP Draai de veer niet te stevig vast.

Te stevig vastgedraaide veer
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