GUIDE TA425 TA435 TA450
Hőkamera előtét
Rövid használati útmutató

A termékre 1 év jótállást vállal a forgalmazó. A
gyártó további 1 év garanciát vállal abban az esetben, amennyiben a vásárlástól számított 3 hónapon belül a gyártói oldalon regisztrálja a terméket
a vevő!
Regisztrációs link: http://www.guideir.com/service/index/mid/32.html#probtn

 FEL GOMB
• „Rázoomolás”: A bekapcsolt készüléken, ha a menü nincs megnyitva a FEL gomb
megnyomásával végezhető a 2X/4X zoomolás.
• 2X 2X : / 4x 4X : A készülék normál állapotában nem jelennek meg a zoom ikonok.
• Fel: A bekapcsolt készüléken, ha a menürendszer meg van nyitva, a FEL gomb megnyomásával felfelé lehet mozogni az egyes menüpontokon.
Fontos tudnivalók!
• A hőkamerákat nem szabad erős energiaforrások irányába fordítani (ebbe beletartozik
a Nap, mindenféle lézerfényt kibocsátó- és visszatükröző eszköz), különben a bennük
lévő érzékelő hibásan fog működni, károsodik, vagy akár tönkre is mehet.
• Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort/elemet és tárolja száraz, hűvös helyen.
• Ne irányítsa a készülék lézeres egységét emberi szemre.
• Az akkumulátor/elem behelyezésekor ügyeljen az érintkezők helyes irányára, melynek
jelzése az elemkamrán látható.
A gyártó és forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatával
kapcsolatos közvetlen vagy közvetett károkért.
Az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát a gyártó fenntartja.

 MENÜ GOMB
• Színhely üzemmódok: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs
megnyitva, a gomb megnyomásával kapcsolható a készülék az öt színhely üzemmód
valamelyikére: forest (erdő) / desert (sivatag) / city (város) / snow (hó) / default (alapbeállítás).
• Megerősítés: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü meg van nyitva,
kattintson a „Confirm” (megerősít) opcióra az aktuális beállítások megerősítéséhez és
egyidejűleg az előző menüre való visszatéréshez / kilépéshez.
• Visszavonás: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü meg van nyitva, a
gomb hosszan tartó megnyomásával vonhatók vissza az aktuális beállítások és egyidejűleg megtörténik az előző menüre való visszatérés / kilépés.
• Menüsor: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs megnyitva, a
gomb hosszan tartó megnyomásával lehet belépni a menürendszerbe.
• Kilépés
: Kilépés a menüből.
• Képernyőfényerő-állítás
: A fényerőállítás 1-10 fokozattartományban lehetséges.
• Kompenzáció
: Háromféle kompenzáció végezhető:
automatikus /
színhely
zár
/
FIGYELEM! Színhely kompenzáció végzésekor helyezze fel a lencsevédőt! e

• Videó kimenet
: A videó kimenet megnyitásához / zárásához. Ha a videó kimenet
kijelzés.
be van kapcsolva, a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik a
• Forró pont követése
: A funkció bekapcsolásakor a
kurzor a képmezőben lévő
legmagasabb hőmérsékletű objektumot fogja követni.
• Bluetooth: Ha a Bluetooth
be van kapcsolva, a készülék megkeresi és hozzákapcsolódik a bluetooth távirányítóhoz. A sikeres kapcsolódást követően, minden nyomógombhoz tartozó funkció (kivéve a be/ki kapcsolást) a bluetooth távirányítóról lesz vezérelhető.
• Bluetooth bekapcsolva: Megjelenik a „Bluetooth is searching…” (bluetooth keresés…)
üzenet, majd hirtelen eltűnik. Közben a Bluetooth ikon villog.
• Sikeres Bluetooth kapcsolat: Megjelenik a „Bluetooth connection success” üzenet,
majd gyorsan eltűnik. A Bluetooth ikon folyamatosan látható.
• Sikertelen Bluetooth kapcsolódás: Megjelenik a „Bluetooth connection failed” üzenet,
majd gyorsan eltűnik. A Bluetooth ikon eltűnik.
Megjegyzés. A Bluetooth távirányító külön vásárolható meg! e

 FŐKAPCSOLÓ
• Bekapcsolás: A főkapcsoló hosszan tartó megnyomásával kapcsolható be a hőkamera
és jeleníthető meg a kép az okulárban.
• Kikapcsolás:
- Kézi kikapcsolás: A főkapcsoló hosszan tartó megnyomásával jeleníthető meg a kikapcsolási folyamat állapotjelzője. A főkapcsolót a kikapcsolási folyamat végéig
nyomva kell tartani.
- A kikapcsolási folyamat leállítása: Ha a kikapcsolási folyamat befejeződése előtt
felengedi a főkapcsolót, a készülék nem kapcsol ki.
- Automatikus kikapcsolás: Megadható, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon ki automatikusan a használaton kívüli készülék. Ha egyetlen gomb sincs a megadott időtartam alatt használatban, a készülék automatikusan elindítja a kikapcsolási folyamatot, majd annak végeztével kikapcsol.
FIGYELEM! Ha az „auto power-off time” (automatikus kikapcsolási idő) beállításban a „none”
(egyik sem) opció van kiválasztva, a készülék nem kapcsol ki automatikusan.

• Kompenzáció: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs megnyitva, a
főkapcsoló rövid megnyomásával végezhetők el a különféle kompenzációs eljárások (az
automatikus kompenzáció kivételével).
 LE GOMB
• Hamisszínes üzemmódok: A bekapcsolt állapotban lévő készüléken, ha a menü nincs
megnyitva, a LE gomb megnyomásával kapcsolható a készülék hamisszínes üzemmódra: fehér forró, fekete forró, vörös forró, zöld forró.
- Fehér forró W : A viszonylag magas hőmérsékletű objektumok fehérben vagy világosszürkében jelennek meg.
- Fekete forró B : A viszonylag magas hőmérsékletű objektumok feketében vagy sötétszürkében jelennek meg.
- Vörös forró R : A viszonylag magas hőmérsékletű objektumok vörösen jelennek
meg.
- Zöld forró G : A kép az éjjellátókéhoz hasonló lesz.
• Le: A bekapcsolt készüléken, ha a menürendszer meg van nyitva, a LE gomb megnyomásával lefelé lehet mozogni az egyes menüpontokon.

• Az automatikus alvó üzemmódra állás idejének beállítása: Kattintson a
ikonra az
idő beállítására, melynek elteltével a használaton kívüli készülék alvó állapotra áll. Az
alábbi beállítások érhetők el:
nincs alvó állapotra állás / alvó állapotra állás 5 perc
5min / 10 perc 10min / 15 perc 15min használaton kívüliség esetén. A készülék bármely
gomb megnyomásával felébreszthető.
: Itt adható meg az az időtartam
• Az automatikus kikapcsolás idejének beállítása
melynek elteltével a használaton kívüli készülék automatikusan kikapcsol. Bármilyen
beavatkozás megszakítja az automatikus kikapcsolási folyamatot.
Az alábbi beállítások érhetők el:
nincs automatikus kikapcsolás / automatikus kikapcsolás 15 perc 15min / 30 perc 30min / 15 perc 60min használaton kívüliség esetén.
• Gyári alapértékek visszaállítása
: „Yes” (igen) választása esetén visszatérnek a
gyári alapbeállítások, „No” (nem) választása esetén elmarad a visszaállítás.
• Kontraszt
: A kontrasztállítás 1-10 fokozattartományban lehetséges.
• Fényerőállítás
: A kép fényerejének állítása 1-10 fokozattartományban lehetséges.
Megjegyzés. Színhely üzemmódban a kontraszt és a fényerő értéke az aktuálisan használt színhely üzemmód alatt mentésre kerül. e

 A készülék csatlakoztatása külső képmegjelenítő eszközökhöz
• A készülék képe kiküldhető és megjeleníthető olyan külső monitorokon, melyek támogatják a „Ramo” interfésszel ellátott videokábelt.
Megjegyzés. A videokábelek külön vásárolgatók meg! e

 A fókuszgyűrű
• A készülék bekapcsolása után a különböző távolságokban lévő objektumok homályosak
lehetnek. A fókuszgyűrű eléforgatásával az objektumok képe élesre állítható.
 Az akkutöltöttség kijelzése
• A bekapcsolt állapotban lévő készülék képernyőjének jobb felső sarkában látható az
akkutöltöttségről tájékoztató szimbólum. A szimbólum kitöltött része az aktuális kapacitásra utal.
Magas kapacitás

Közepesen magas kapacitás

Közepes kapacitás

Közepesen alacsony kapacitás

Alacsony kapacitás

Vészesen alacsony kapacitás

• Bekapcsolást követően, valósidejű megfigyelésre álláskor az előző akkukapacitási szint
jelenik meg a képernyő jobb felső sarkában.
Figyelem!
(1) Ha alacsony az akku/elem kapacitása, cserélje ki!
(2) Tölthető elemek használatakor, hosszabb ideig lesz a teljes kapacitás szimbóluma
látható, azaz hosszabb idő telik el a
szimbólum
szimbólumra változása között, mint az a többi kapacitási szint közötti váltás esetében tapasztalható.

Ezt a használati utasítást a Leitz-Hungaria Kft fordította Önnek!

