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PODROBNA NAVODILA ZA UPORABO: Podrobna navodila za uporabo se nahajajo na
priloženi SD kartici, ki je že v tovarni nameščena v IR termometer TG165. S priloženim
USB kablom TG165 povežite na računalnik. Vsebino na SD kartici si oglejte na enak
način, kot če bi v računalnik vstavili zunanji pogon. Navodila za uporabo v PDF obliki v
več jezikih lahko odprete ali kopirate. Za popolno razumevanje delovanja TG 165
preberite celotna navodila za uporabo.

OPIS SPREDNJEGA DELA NAPRAVE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

USB vtičnica & reža za SD kartico
Leča termometra
Sprožilec
Odprtina za zapestni pašček
Odprtina za namestitev trinožnega stojala
Laserji
IR tipalo

HITRI KORAKI
•
•
•
•
•
•
•
•

Preko USB kabla napolnite baterijo (USB vtičnica se nahaja pod pokrovčkom).
Pritisnite in več kot 2 sekundi držite gumb , da napravo vklopite ali izklopite.
Poglejte IR sliko in temperaturo IR termometra.
Za vklop prikaza laserske točke pritisnite na sprožilec.
Sprožilec spustite in v 5 sekundah pritisnite gumb
da sliko shranite ali gumb
da sliko zavržete.
Za povratek na prikaz slike v živo, ponovno pritisnite na sprožilec.
Laserske točke uporabite za pomoč pri orientaciji in ciljanju želenega mesta.
Križec uporabite za točno določitev mesta meritve temperature.
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PREGLED GUMBOV IN PRIKAZOV NA ZASLONU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Temperatura IR termometra
Območje IR slike
Križec za ciljanje
Simbol za shranjevanje slike; pritisnite gumb
Realna ura
S kratkim pritiskom na gumb dostopate do menija nastavitev, preklopite med
nastavitvami in dostopate do pod-menijev
7. S 4 sekundnim pritiskom na gumb dostopate do načina pregleda slik
8. Premikanje po elementih menija in po shranjenih slikah
9. Za vklop/izklop gumb pritisnite in držite; s kratkim pritiskom na gumb zapustite
prikaz na zaslonu
10. Trenutna nastavitev emisivnosti
11. Simbol za preklic slike; pritisnite gumb
12. Simbol vključene laserske točke
13. Simbol zaznave SD kartice
14. Status baterije

MENI NASTAVITEV
•
•
•
•

S pritiskom na gumb
pridete do menija nastavitev (glejte pomen simbolov v
spodnji tabeli in na sliki menija).
Za premikanje po meniju uporabite smerne gumbe.
Trenutno izbrana možnost je obarvana.
Za odpiranje elementa ali preklop med možnostmi uporabite gumb
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•
•
•

Elementi pri katerih za preklop med možnostmi lahko uporabite gumb
so:
barvna paleta (barve/črno&belo), vklop/izklop laserske točke, merska enota
temperature (C/F), vklop/izklop križca.
Elementi menija, ki imajo svoje pod-menije: pregled/brisanje slike, emisivnost,
samodejni izklop naprave (APO), datum/ura in stran z informacijami.
Pod-meniji zahtevajo dodatno uporabo gumbov: podrobnosti poiščite v
podrobnih navodilih za uporabo, ki se nahajajo na priloženi SD kartici.

Simbol

Opis
Pregled/brisanje slike (glejte meni nastavitev v podrobnih navodilih za
uporabo)
Barvna lestvica
Črno/bela lestvica
Za preklop pritisnite gumb
.
Emisivnost (glejte meni nastavitev v podrobnih navodilih za uporabo)
Laserske točke: za vklop/izklop pritisnite gumb

.

Merska enota temperature: za preklop med °C/°F pritisnite gumb
Križec: za vklop/izklop pritisnite gumb

.

.

Samodejni izklop (glejte meni nastavitev v podrobnih navodilih za uporabo)
Datum/ura (glejte meni nastavitev v podrobnih navodilih za uporabo)
S pritiskom na gumb

dobite podatek o različici programske opreme

in informacije o kalibraciji

.

PRIKAZ MENIJA NASTAVITEV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Simbol menija
Prejšnja stran
Izbrani element menija
Simbol elementa menija
Naslednja stran
Trenutne nastavitve

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

GARANCIJSKI LIST

Izdelek: Infrardeči termometer Flir TG165
Kat. št.: 127 08 65
Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike
Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z
izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne
izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na
blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta
po preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, KlausConrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta
66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.
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