Termokamera HT-175
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, Praha 7, 170 00
Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

www.spyobchod.cz
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Rychlý průvodce
1)
2)
3)
4)

Zatlačte na zařízení směrem dolů a odstraňte kryt baterie,
Vložte 3 baterie AAA,
Zasuňte kryt baterie zpátky,
Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF.

Podrobný manuál

1. Obsah balení
•
•
•

Uživatelský manuál
Termální kamera
Baterie

2. Popis produktu

3. Zapojení zařízení
a) Zatlačte na zařízení směrem dolů a odstraňte kryt baterie,
b) Vložte přiloženou baterii,
c) Zasuňte kryt baterie zpátky.
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4. Zapojení zařízení
Zapněte zařízení pomocí tlačítka ON/OFF.
• Pomocí tlačítka „°C/°F“ si můžete zvolit teplotní jednotku měření teploty,
• Pomocí tlačítka „Palette“ přepnete mezi červenou a bílou barvou
• Tlačítka „Mode Storage“ slouží i uložení nastavení zařízení (teplotní jednotka
a barevná paleta)
• Stisknutím tlačítka „snímání obrazu“ zamknete obraz, opětovným stisknutím
zámek zrušíte

5. Paleta barev
Vhodný výběr palety barev zobrazuje podrobnosti o cílovém objektu lépe. Tyto
barevné palety jsou vhodné pro vysoký tepelný kontrast a používají se ke zlepšení
barevného kontrastu mezi vysokou a nízkou teplotou. Palety barev bílé záře poskytují
dokonce i lineární barvy.

6. Měření
Naměřená aktuální teplota zobrazí v levém horním rohu obrazovky, nejnižší teplota je
zobrazena v levém dolním rohu a nejvyšší teplota se zobrazuje v pravém dolním
rohu. Posouvejte zařízením, dokud se horká nebo studená skvrna neshodí se
středovým terčem. Umístěte zařízení na objekt, jehož teplota je vyšší nebo nižší než
okolní teplota, abyste získali optimální naměřené výsledky.

7. Specifikace
Rozměry zařízení
Rozměr displeje
Rozlišení
Hmotnost zařízení
Baterie
Rozsah měření
Tepelná citlivost
Rozsah délky vln
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165 mm x 69 mm x 60 mm
2,0 palců
32 x 32
135g
3x AAA baterie
-20 °C až 300 °C
+/- 2 ° C
8 – 11.5 um
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8. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Termální kamery.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné
používání musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz
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