
NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE 

Paket LIFA Duct Control Mini / Manual s kamero z 
vzvratnim pogledom (vzvratna kamera) 
Paket Duct Control Manual je enak kot Duct Control Mini, 
a brez robotske kamere za kanalske vode Duct Truck 

Prenosni video nadzorni sistem za zračne vode in suhe luknje /
prostore

Ta navodila morajo biti vedno dostopna upravljavskemu osebju stroja. Pred uporabo stroja 
pazljivo preberite ta navodila. Dosledno upoštevanje teh navodil zagotavlja mnoga leta 
nemotene uporabe.

POMEMBNO!
Pazljivo preberite ta navodila pred uporabo 

stroja! 
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SPLOŠNE SMERNICE 

Naprava, za katero veljajo ta navodila, je bila izdelana v skladu s trenutno veljavnimi zakoni, statuti 
in uredbami Evropske unije. Stališča in predpisi o varni uporabi strojev se sčasoma spreminjajo. 
Če uporabnik Lifa naprave opazi dejavnike ali možnosti za izboljšanje varnosti pri delu, bo Lifa Air 
Ltd. zelo hvaležna za te informacije. 

1.                  Lifa Duct Control Mini / Manual, inšpekcijska kamera z baterijo je bila izdelana za
pregledovanje različnih vodov, tako okroglih kot pravokotnih, cevi in različnih manjših prostorov
v suhih razmerah.
Naprava NI vodoodporna in se ne sme uporabljati v mokrih razmerah, na primer v 
kanalizacijskih ceveh! 
Napravo je prepovedano uporabljati v nepredvidene namene brez dovoljenja proizvajalca. Če se 
naprava uporablja v nepredvidene namene, proizvajalec ni odgovoren za morebitne posledice. 

2. Napravo lahko uporabljajo le usposobljene osebe, ki so prebrale proizvajalčeva 
navodila za uporabo itd.
3. Upravljavci naprave se morajo seznaniti z njeno zgradbo, funkcijami in varno 
uporabo.
4. Med delovanjem stroja je prepovedano odstraniti ali onesposobiti varnostne 
naprave.
5. Če je potrebno stroj namestiti tako, da zaustavi ali ovira delovanje izvirnih 
varnostnih naprav, je o tem takoj potrebno obvestiti nadzorno osebje.
6. Raven hrupa naprave je zelo nizka (< 70 dB)
7. Zaradi narave čiščenja prezračevalnih vodov (izvaja se v intervalih, menjava 
položajev), je izpostavljenost vibracijam (zgolj roke) precej nižja od dovoljene.
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LIFA DUCT CONTROL MINI / MANUAL 

Čestitamo vam za nakup naprave Lifa Duct Control Mini / Manual podjetja Oy Lifa Air Ltd.  
Lifa Duct Control Mini/Manual je zasnovana in izdelana v skladu z mednarodnim 
sistemom zagotavljanja kakovosti in varovanja okolja ISO 9001:2008 in ISO 14001:2004. 

Videonadzorni sistem Lifa Duct Control Mini / Manual je enota z 12V baterijo, ki je namenjena za 
pregledovanje notranjih površin prezračevalnih vodov ali cevi od Ø 50 mm dalje; v vodih z več kot 
300 mm je potrebna dodatna osvetljava za ročno spustno kamero. 

NAVODILA ZA UPORABO 

Načelo delovanja 
Ročna potisna/spustna kamera se upravlja s posebnim poltogim drogom iz steklenih vlaken ali 
podobno palico. Nadzorna enota je opremljena z nastavljivim stikalom za osvetljavo.  

Uporablja se lahko za pregledovanje tako okroglih kot pravokotnih kanalskih vodov. 

Pogled na notranjost voda se lahko posname na ločeno snemalno napravo prek izhoda tipa RCA. 
Posnetek si lahko ogledate tudi z zaslona TFT.  
Po drugi strani se lahko pogled posname na prenosni računalnik z zajemalno videokartico (ni 
vključena), ki pretvarja analogni video signal v digitalnega prek USB 2.0.  

Preberite posebna proizvajalčeva navodila za uporabo tako za TFT zaslon kot za videokartico, ki ju 
priporoča Lifa Air Ltd.  

Premikanje (zgolj z dodatno opremo Duct Truck) 
Pred pregledovanjem vodov vadite premikanje na tleh in pod pohištvom, da boste lahko nadzorovali 
gibanje opreme Duct Truck. 
Pred premikanjem preverite, če so vsi vodi priključeni na priključno centralno enoto v kovčku DC 
Mini/Manual in da je baterija povsem napolnjena. 
Za premikanje Duct Truck uporabljajte krmilno palico in jo potiskajte v želeno smer, s čimer se bo 
Duct Truck začel premikati. 

Duct Truck težko dobi oprijem, ko je oddaljen za celotno dolžino kabla. 

Bodite previdni pri premikanju Duct Trucka v položaju nad glavo, saj lahko pade iz voda, če 
upravljavec opreme napravo premakne v napačno smer! 
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Ko ste pripravljeni, postavite Duct Truck v vod skozi dovodno loputo ali drug primeren vhod. 
Osvetljavo prilagodite glede na zatemnjenost in odseve v vodu, za kar uporabite gumb za 
nastavitev svetlobe na krmilni palici. Počasi napravo premikajte naprej in si ogledujte prizore iz 
notranjosti voda. Bodite pozorni na ostre robove in vijake, ki bi lahko pretrgali kabel! 

Če se Duct Truck zatakne v vodu, ne potegnite premočno za kabel, saj bi ga to lahko poškodovalo! 
Zapeljite Duct Truck naprej in nazaj ter obenem rahlo potegnite za kabel. Če to ne uspe, lahko 
vrežete dodatno odprtino v vod ali uporabite potego iz steklenih vlaken za sprostitev naprave. 

VARNOST 

Naslednja navodila je potrebno upoštevati za zagotavljanje varnega in neprekinjenega delovanja. 

 Lifa Duct Control Mini / Manual je baterijska enota. Na električno napajanje lahko priključite le 
polnilnik.

 Električni vtič polnilnika mora biti priključen na vtičnico z 1~230 V, 50 Hz (ZDA 120 V, 60 Hz).

 Naprave ni dovoljeno namestiti ali uporabljati na mestih, kje obstaja tveganje eksplozij.

 Oprema se ne sme zmočiti.

 Pazite na ostre robove v kanalskem vodu.

 Pri delu z napravo uporabljajte zgolj dovoljene lestve ali stojala.

 Nosite zaščitno masko, zaščitna očala, površnik, rokavice, obutev itd., glede na zahteve 
delovnega mesta/okolja.

 Delovna temperatura za Duct Control Mini/Manual je od -10 °C do + 43 °C.

Če imate vprašanja, se obrnite na Lifa Air Ltd ali pooblaščenega prodajalca. Naprava mora biti 

zaščitena pred vlago, vibracijami in udarci.
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TEHNIČNI PODATKI 

Naslednje informacije se nanašajo na osnovni model Lifa Duct Control Mini / Manual. Obstajajo 
izmenljivi deli, kot je nadzona enota z eno ali dvema krmilnima palicama, kar ta navodila za 
uporabo upoštevajo.  

Nekatere dele lahko dobavljajo drugi dobavitelji, npr. zaslon TFT, polnilnik za baterije, terenska 
enota. Proizvajalčeva navodila za te enote so priložene tem navodilom.  

• Terenska enota, črni plastični kovček

• Priključna centralna enota

• Glavna varovalka

• Vklopno/izklopno stikalo

• Vhod za video/krmilni kabel

• Vhod za kabel krmilne palice

• Izhod za zaslon TFT

• Izhod (RCA) za snemalno napravo ali grafično kartico 

računalnika ali druge snemalne naprave

• Zatesnjena baterija s svinčevo kislino in upravljavskim 

ventilom 12 V, 5 Ah znotraj naprave

• TFT-LCD 175 mm barvni zaslon, 1140 х 234 piksli (glej 

posebna navodila za uporabo)

• Ščitnik/kolut plastičnega kabla

• Video/krmilni kabel 25 m s spojniki

• Lifa Duct Truck Mini Tractor, dolžina 180 mm,

širina 140 mm, višina 80 mm, 2 kom. 12 V DC zobniški 

motorji, verižni pogon

• 2 vgrajeni barvni videokameri (spredaj in zadaj) z LED 

lučkami: sprednja kamera ima lečo Ø 2,5 mm, ločljivost 700 

TV-kanalov, opazovalni kot 150 stopinj

• Vhodna napetost za polnilnik baterije 120-240 V AC
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ČAS OBRATOVANJA Z BATERIJO DC Mini 

Duct Control Mini obratuje 3 do 5 ur s popolnoma napolnjeno (novo) baterijo. 
Baterijo napolnite po vsaki uporabi. 
Nikoli ne shranite Duct Control Mini / Manual s prazno baterijo, vedno mora biti povsem 
napolnjena. 

KRMILNIKI 

1) Gumba za nastavitev svetlobe LED lučk za Duct Truck in spustne kamere se nahajata 
poleg krmilne palice. Vklop/izklop z ročno spustno kamero se izvede z priklopom/odklopom 
kabla iz nadzorne enote krmilne palice.

2) Ročni pripomoček za potiskanje spustne kamere Duct Control Manual, potega iz steklenih 
vlaken na kolutu, z dolžino 25 metrov.

Krmilna palica in gumb za nastavitev 
svetlobe LED. 

25-metrska potega iz steklenih vlaken za
spustno kamero Duct Control Manual (dodatna
oprema).
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NAMESTITEV 

1. Transport
Pred namestitvijo in uporabo preverite vse dele. Preverite, če se je kakšen poškodoval med 
transportom. Lifa Duct Control Mini / Manual je potrebno zaščiti pred vlago in se ne sme 
shraniti nezaščitena na prostem. Bodite pozorni pri pakiranju/razpakiranju naprave.

2. Obratovalni položaj
Postavite kovček Lifa Duct Control na trdno površino.
Zaščitite pred vibracijami in premikanjem.
Dovoljena obratovalna temperatura je od –10 ºC do +43 ºC.

3. Električni priključek
Lifa Duct Control Mini / Manual ima polnilnik (12 V) za vgrajeno baterijo.
Polnilnik z oznako CE je primeren za enosmerni el. tok 230 V 50 Hz.
Izvozni modeli v ZDA in druge države z 120V / 60 Hz so opremljeni z napajalnikom z oznako 
120V/60 Hz. Preverite, če je napajalnik ustrezen za lokalno el. omrežje! Ne uporabljajte 
drugih polnilnikov!

4. Polnjenje baterije
Čas polnjenja znaša 5-6 ur; če je baterija prazna več dni, se priporoča polnjenje 24 ur. Ko je 
polnjenje OK, sta prižgani zelena in rdeča lučka. Vedno čim prej napolnite in nikoli ne 
shranite s prazno baterijo. Napajalnik je samodejen in preneha polniti, ko je baterija polna. 
Po potrebi preverite posebna navodila za uporabo.
Po zaključku polnjenja odklopite napajalnik.
Za ohranitev dolge dobe uporabnosti baterije, uporabljajte Duct Control Mini / Manual z 
odklopljenim napajalnikom.  Napajalnik priklopite, če uporabljate dalj časa. (Napajalnik lahko 
moti sliko; če je baterija skoraj prazna, so eden prvih znakov motnje slike).

5. Priključitev kablov
Po odprtju kovčka DC Mini/Manual vzemite 25 m kabel s plastičnim kolutom, tako da odvijete 
blokirni vijak na sredi pokrova kovčka. En konec 25 m kabla priklopite na Duct Truck ali 
spustno kamero, drugega pa na centralno enoto.
Priključite kabel krmilne palice in video/krmilni kabel na centralno enoto.
Priključite kabel zaslona TFT na centralno enoto.
Preverite, če so vsi spojniki ustrezno pritrjeni, a ne zatisnite matice preveč, da ne 
poškodujete spojnikov/spojev. Ne zatiskajte s kleščami!

6. Vklop naprave
Stikalo za vklop/izklop na fotografiji. Rdeča LED lučka kaže vklopni položaj.

7. Vklop LED lučk
Vklopite in izklopite luči z obračanjem gumba za svetlobo na krmilni palici.

8. Vklop zaslona TFT
Zaslon se vklopi s pritiskom na vklopni/izklopni gumb na prikazu zaslona. Za več informacij 
preverite navodila za uporabo zaslona.
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9. Snemanje videoslike na prenosni računalnik / ali neposredno na SD-kartico
V RCA izhod vstavite SD-kartico snemalne naprave ali pa zajemalnik videoslike. Če uporabljate
slednjega, ga priključite na vhod USB 2.0 prenosnika. Upoštevajte navodila za uporabo in 
vzdrževanje, da sliko prikažete na zaslonu. Ko uporabljate zajemalnik videoslike za prenosni
računalnik, morate prenosnik priključiti na internet in zagotoviti skladnost programske opreme +
gonilnikov!

10. Uporaba kamere z vzvratnim pogledom
Pri vzvratnem pomikanju, ali če morate videti, kaj se nahaja zadaj, lahko uporabite kamero na
zadnjem delu robota Duct Truck. S stikalom 10 lahko izbirate pogled s sprednje ali zadnje
kamere.

11. Varovalka. Ko uporabljate napravo za upravljanje čistilnega robota Duct Control, je
potrebno varovalko zamenjati z varovalko za 5 A.

12. Vhod polnilnika

6 10 

11 12 

9 
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VZDRŽEVANJE 

Napravo je potrebno odklopiti z el. napajanja pred izvajanjem 
vzdrževanja ali popravil! 

• Vedno čim prej napolnite baterijo, ki nikoli ne sme biti prazna dalj časa
• Ko po uporabi kabel navijate nazaj na kolut, ga vedno čim bolj zravnajte; najbolje, da

celoten kabel zravnan obesite v zrak ali položite na tla preden ga spet navijete.
• Ko po uporabi kabel navijate nazaj, ga obrišite z mehko krpo (mikrovlakna, bombaž,

tkanina ipd.), navlaženo z blagim detergentom.
• Obrišite spustno kamero (ali Duct Truck), krmilno palico in druge dele z mehko krpo.
• Previdno obrišite lečo in LED lučke spustne kamere (ali Duct Truck).
• Preverite vse spojnike, kable, če so se vijaki zrahljali, ali če je prišlo do poškodb.

NADOMESTNI DELI 

Pri naročanju nadomestnih delov vedno navedite model, serijsko številko in leto izdelave, velikost 
in vrsto opreme. 

OPOMBA! 
Vsa popravila mora izvesti proizvajalec ali zastopnik proizvajalca. Zavračamo odgovornost za 
servis ali popravila, ki jih je izvedla tretja stranka.
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DODATNA OPREMA 

Št. artikla Izdelek Fotografija 

6420281024245 Spustna kamera (ročno potiskanje, za majhne vode) 
za komplet inšpekcijske kamere Duct Control Manual. 
Leča Ø 2,5 mm, kot opazovanja 150°, ločljivost 700 
TV-linij, šest led lučk z nastavljivo svetlobo. 
Spustna kamera ni vodoodporna. 

PV-500 Naprava za zajemanje videa, pretvori analogni signal 
v digitalnega in ga shrani na SD-kartico (na 
majhnem zaslonu z gumbom za vklop in izklop).

7720281060151 Duct Truck (mini vlačilec). 

6420281012365 Par priključkov potege iz steklenih vlaken (začetek in 
konec), 2 kos; 1,75 m vsaka (podaljšanje z novimi 
pari) z spustno kamero (prem. 6 mm, M 8 priključek).

6420281024504 Podaljšek potega iz steklenih vlaken 2 kos; 1,75 m 
vsaka (prem. 6 mm, M 8 priključek).

6420281024870 Potega iz steklenih vlaken 
(prem. 6 mm)  25 m dolžine s 
kolutom za spustno kamero.

6420281020810 Robot za čiščenje kanalskih vodov. Vrtenje krtač na 
stisnjen zrak (potreben ločen kompresor), pogon in 
kamera z isto nadzorno enoto pri robotu s kamero 
Duct Control Mini. Cena vključuje 2 šobi (zrak in 
tekočine), spustno kamero. 
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GARANCIJA 

Garancijska doba traja eno (1) leto od datuma nakupa in velja v skladu s splošnimi pogoji dostave, 
v primeru doslednega upoštevanja teh navodil za  uporabo in vzdrževanje. Ob uporabi neizvirnih 
nadomestnih delov in opreme (krtač, filtrov itd.) bo garancija razveljavljena.

Popravila so v garancijskem obdobju brezplačna (potrebno je predložiti dokazilo o nakupu / račun) 
pod naslednjimi pogoji:

• Okvara je posledica pomanjkljivosti v materialu ali defektnih komponent.
• Okvare zaradi običajne obrabe, napačne uporabe ali nezadostnega vzdrževanja

garancija NE krije.
• Naprava je bila dostavljena za prvo obvezno vzdrževanje v 6 mesecih in/ali po 100

obratovalnih urah.
• Vzdrževalna dela in popravila mora izvesti proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik

proizvajalca. Proizvajalec ne prevzame odgovornosti za vzdrževalna dela, ki jih je
izvedla tretja stran.

• Izpolniti je potrebno reklamacijski obrazec in ga poslati proizvajalcu skupaj z opisnimi
fotografijami.

Napravo je potrebno dostaviti pooblaščenemu zastopniku Lifa Air, od katerega jo je kupec kupil 
ALI ob predhodnem pisnem soglasju s plačano poštnino podjetju:

Oy Lifa Air Ltd 
Vellamonkatu 30b, FI-00550 Helsinki, Finska 
Tel.  +358 9 3948 58 
www.lifa.net 

Lifa Air Oy Ltd si pridržuje pravico do uvedbe sprememb brez predhodnega obvestila. 

RECIKLIRANJE 

Napravo se lahko vrne pooblaščenemu zastopniku LIFA Air, od katere jo je kupec kupil, ali na 
zgornji naslov s plačano poštnino, če na območju prebivanja lastnika ni obrata za recikliranje.  

Kovinski deli (ogrodje, kolut, motor) se lahko reciklirajo kot kovinski odpadki.

Električne dele (pretvornik frekvence, glavno stikalo) je potrebno vrniti pooblaščenemu obratu za 
recikliranje.

Druge dele se lahko reciklira kot mešane običajne odpadke.
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IZJAVA O SKLADNOSTI

Oy Lifa Air Ltd 
Vellamonkatu 30b, FI-00550 Helsinki, Finska 
+358 9 3948 58
+358 9 8764 366

Naziv proizvajalca: 
Naslov proizvajalca:
Faks proizvajalca:

Model: 
LIFA Duct Control Mini / Manual 

Oy Lifa Air Ltd izjavlja, na svojo izključno odgovornost, da so modeli naprav, ki jih pokriva 
ta izjava, skladni z zahtevami naslednjih direktiv in standardov ES: 

Zgornja naprava je skladna z naslednjimi direktivami: 
Direktiva EU o nizki napetosti LVD 2014/35/ES 
Direktiva EU o elektromagnetni skladnosti EMC 2014/30/ES 
Direktiva EU o omejitvi uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi RoHS 
2011/65/ES  

Dodatne informacije: 
Naprava izpolnjuje zahteve za oznako CE. 

Oy Lifa Air Ltd Helsinki, 2018-26-01 

Johan Brandt, Generalni direktor
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