●● Laserové ukazovadlo inštalované na kamere môže byť v prípade priameho pohľadu nebezpečné pre oči!
●● NESVIEŤTE LASEROVÝM LÚČOM PRIAMO DO OČÍ INÝM
OSOBÁM ALEBO ZVIERATÁM!
●● Pozor, laserový lúč sa môže odrážať od lesklých povrchov.

Sonel KT-400 / 200
Termovízna kamera

LED svietidlo
Laser. ukazovadlo
Štandardná kamera
Uvoľnenie objektívu
Objektív
Prievlek na pútko
Tlačidlo spúšte

Uvoľnenie batérie
Konektor micro USB
Slot na microSD kartu
Konektor micro HDMI
Napájací konektor
Indikátor nabíjania

Tlačidlo zap. / vyp.
Reproduktor
LCD displej
Tlačidlo "Spät"
Mikrofón
Zaistenie batérie

Displej
Ovládanie
Stredový kurzor
Galéria
Systémové nastavenia
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Tlačidlo rýchlej
ponuky
Režim úpravy v
reálnom čase
Paleta
Identifikácia stavu

Prvý krok
Zasuňte pamäťovú kartu

Zapnite termokameru

Nastavte úložné miesto údajov

Nasmerujte kameru na objekt

Vyberte spôsob zobrazenia

Zachyťte obrázok

2x
Infračervené

Viditeľné

Splynutie

(predvolené
nastavenie)
Obraz v obraze

Meranie teploty

V režime obrázkov v reálnom čase klepnite
na tlačidlo ponuky úprav. Vyberte Parameter.

Zvoľte Material na zmenu nastavenia podľa
emisnej schopnosti meraného objektu:
▪▪nastavte vlastnú hodnotu alebo
▪▪vyberte materiál zo zoznamu.
Klepnite na obrázok IR na obrazovke, uložíte
zmeny a vrátite sa do režimu reálneho času.
Ak chcete nastaviť teplotný
rozsah manuálne, klepnite
na extrémne hodnoty (objavia
sa symboly zámku) a nastavte ich tak, ako potrebujete.
Ak chcete nastaviť autorozsah, dvakrát klepnite na
tieto hodnoty.
Na kalibráciu kamery dvakrát
klepnite mimo teplotnej lišty.

Prehliadanie súborov

V režime obrázkov v reálnom
čase vyberte
položku .

Vyberte typ
zobrazených
súborov.

Vyberte súbor.

Vyberte zdroj
uložených
údajov.

Termoanalýza

Video záznam

V režime obrázkov v reálnom čase klepnite
na tlačidlo ponuky úprav. Vyberte Object.
Klepnite na
Add Object.

Manuálne
zaostrenie
objektívom.

Meranie teploty
pomocou rôznych objektov
analýzy (čiary,
obdĺžniky,
kruhy, body) je
k dispozícii.

Klepnite na
tlačidlo rýchlej  
ponuky.
Ak chcete
spustiť režim
nahrávania
videa, vyberte
ikonu fotoaparátu
Stlačte spúšť
pre spustenie / zastavenie
nahrávania
videa.

Stlačte a podržte niektorý z objektov analýzy
na niekoľko
sekúnd, aby ste
zobrazili ponuku objektov.

Pridávanie poznámok

Po otvorení obrázka môžete k nemu pridať
štyri typy poznámok.
Ak ste vybrali Text,
vstúpte do poľa zadávania poznámky
a zadajte obsah
textovej poznámky.

Ak ste vybrali
Picture, stlačte
tlačidlo spúšte,
aby ste v režime
viditeľného obrázku zachytili až
dve fotografie.
Ak ste vybrali
Sketch, môžete
použiť niekoľko
farieb čiary a
gumu na kreslenie (mazanie)
požadovaného
tvaru, alebo symbolu na displeji.
Ak chcete ukončiť poznámky, kliknite na

Ak ste vybrali Voice
klepnite:
▪▪na ikonu
pre
štart
▪▪a na ikonu
pre
koniec záznamu.
Ikona
prehrá
záznam. Ikonou
vymažete poznámku.

.

Stlačením tlačidla OK uložíte poznámku, stlačenie Cancel znamená návrat bez uloženia.

Viac informácií nájdete v
používateľskej príručke
a na našej internetovej
stránke www.sonel.pl/en

