ELSŐ LÉPÉSEK‐ HU
A KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HELYE: A részletes kezelési útmutató a TG165 készülékhez gyárilag mellékelt SD kártyán található. Csatlakoztassa a TG165
készüléket számítógépe USB aljzatához a mellékelt USB kábel segítségével. Tekintse meg a kártya tartalmát úgy, mint bármilyen külső meghajtót. Itt
találja meg a kezelési útmutatót PDF formátumban, megnyithatja vagy át is másolhatja. A T165 megismeréséhez olvassa végig a kezelési útmutatót.

TG 165 Infravörös hőkamera
Gyors lépések


Töltse az akkumulátort az USB kábelen keresztül (Az
USB port a védőfül alatt található).



A TG165 készülék be‐ és kikapcsolásához tartsa
lenyomva a
gombot három másodpercig.



Tekintse meg az infravörös képet és a hőmérő által
mért hőmérsékleti értéket



A lézermutatók bekapcsolásához húzza meg a ravaszt



Engedje fel a ravaszt, majd 5 másodpercen belül nyomja
meg az
gombot a kép elmentéséhez, illetve a
gombot annak elvetéséhez.



1
2

A mérési helyeket kikereséséhez használja a
lézermutatókat



A célkereszttel jelölje ki a mérés pontos helyét

7
6

3

1. USB port és SD
kártyafoglalat
2. Hőmérőlencse
3. Ravasz
4. Csuklópánt
5. Tripod tartó
6. lézerek

Húzza meg a ravaszt újra a valósidejű kép
megtekintéséhez.



Elölnézet

7. Infravörös hőkamera

4
5

A GOMBOK ÉS A KIJELZŐ LEÍRÁSA

A kezelőgombok és a kijelző áttekintése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Infravörös hőmérséklet
Infravörös hőkép
Célkeresztek
gombot
Kép mentése, nyomja meg az
Pontos idő
Rövid megnyomással a Beállítások menübe léphet, válthat az
értékek közt, valamint beléphet az almenükbe.
Tartsa nyomva 4 másodpercig a képmegtekintési módhoz
A menüelemek és a mentett képek közti mozgás
Be‐ és kikapcsoláshoz tartsa lenyomva; rövid megnyomással
visszalép egy adott képernyőről
Emissziós beállítás
Kép elvetése, nyomja meg az
gombot
Lézermutatók BE ikon
Micro SD kártya behelyezve ikon
Akkufeszültség
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Beállítások menü


gomb megnyomásával lépjen be a Beállítások
menübe (az ikonok leírását megtalálja az alábbi
táblázatban és a jobb oldali menüképen)

A



Az elemek közt a nyíl gombokkal mozoghat



Az aktuális kiválasztás kiemelve látható.



Egy menüelem megnyitásához vagy egy érték módosításához
gombot
nyomja meg az



Az alábbi elemek értékei az
gombbal módosíthatók:
Színpaletta (Forró acél/Fekete‐fehér), Lézermutatók BE/KI,
Hőmérséklet mértékegysége (C/F), Célkeresztek BE/KI



Az alábbi menüelemek almenükkel rendelkeznek:
Képmegtekintés/Törlés, Emisszió, Automata kikapcsolás (APO),
Dátum és idő, Információs oldal.



Az almenüknek további elemei vannak; ezek megismeréséhez
olvassa el a mellékelt memóriakártyán található használati.

Ikon

A BEÁLLÍTÁSOK MENÜOLDALA
1.

A menümód ikonja

2.

Előző oldal

3.

Kiválasztott menüelem

4.

A menüelemek ikonjai

5.

Következő oldal

6.

Jelenlegi beállítások

Leírás
Képmegtekintés/törlés (Lásd Beállítások menü a
használati útmutatóban)
Forró acél és
Fekete‐fehér színpaletta
váltása; Nyomja meg az
gombot a váltáshoz
Emisszió (Lásd Beállítások menü a használati
útmutatóban)
Lézermutatók: Be‐ és kikapcsoláshoz nyomja meg az
gombot
Hőmérséklet mértékegysége: oC és oF között az
gombbal válthat
Célkeresztek: Be‐ és kikapcsoláshoz nyomja meg az
gombot
Automata kikapcsolás (Lásd Beállítások menü a
használati útmutatóban)
Dátum és idő (Lásd Beállítások menü a használati
útmutatóban)

gombot a
kalibráció információihoz.

Nyomja meg az

firmware és a
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