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GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ 
       

              CAMERĂ TERMOVIZIUNE IR TG165 
Cod produs: 1270865  

 
 

PRIMII PAȘI 
 

UNDE GĂSIȚI MANUALUL DE UTILIZARE: Manualul detaliat de utilizare este stocat pe cardul de memorie SD inclus în 

colet. Cardul este instalat din fabricație în aparatul TG165. Cu ajutorul cablului USB inclus în colet conectați TG165 la portul USB 
al unui computer. Afișați conținutul de pe cardul de memorie. Manualul de utilizare multilingv în format PDF poate fi deschis sau 
copiat. Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare pentru a vă familiariza cu funcțiile produsului TG165.  
 
 

Ghid de utilizare 
 Încărcați bateria folosind cablul USB (portul USB se află sub clapetă) 

 Apăsați tasta  timp de 2 secunde pentru a PORNI sau OPRI aparatul.  

 Afișați imaginile IR și temperaturile termometrului IR  

 Acționați declanșatorul pentru a ACTIVA indicatorul laser  

 Eliberați declanșatorul, iar apoi apăsați tasta  într-un interval de 

timp de 5 secunde pentru a salva imaginea sau apăsați tasta  pentru 
a șterge imaginea.  

 Apăsați din nou declanșatorul pentru a reveni la afișarea imaginilor în timp 
real. 

 Folosiți indicatorul laser pentru orientare și țintire 

 Folosiți reticulul pentru măsurători punctuale ale temperaturii  

 

Tastele și displayul 
1 Temperatura termometrului IR 
2 Zona imagini IR 
3 Reticul pentru măsurători punctuale 

4 Comanda de salvare: apăsați tasta  
5 Ora în timp real 
6 Apăsați scurt pentru a deschide meniul setări, a selecta setările sau a 

deschide sub-meniuri 
7 Apăsați timp de 4 secunde pentru a activa modul de afișare al imaginilor 
8 Navigare prin opțiunile meniului și imaginile salvate 
9 Pentru ON/OFF mențineți apăsată; apăsați scurt pentru a ieși dintr-o 

afișare 
10 Gradul actual de emisie 

11 Comanda ștergere imagine: apăsați tasta  
12 Simbol indicator laser ON 
13 Simbol pentru card micro-SD identificat 
14 Stare baterii  

 
Meniul setări 
 Apăsați tasta  pentru a deschide meniul setări (vezi tabelul de mai jos cu explicații ale simbolurilor și afișarea meniului în 

dreapta) 

 Folosiți tastele săgeată pentru navigație 

 Opțiunea actual selectată este scoasă în relief 

 Apăsați  pentru a deschide sau a configura o opțiune 

 Cu tasta  puteți seta următoarele opțiuni: paleta de culori (hot iron/alb și negru), indicatorul laser ON/OFF, unitățile de 
măsură pentru temperatură (C/F) și reticulul ON/OFF 

 Opțiuni cu sub-meniu: afișare/ștergere imagini, grad de emisie, decuplare automată (APO), data/ora și informații.  

 În sub-meniuri aveți nevoie de alte comenzi taste. Pentru informații suplimentare vezi manualul de utilizare salvat pe cardul 
de memorie.  

 

PARTEA FRONTALĂ 
 
1 port USB & card 

SD 
2 obiectiv 

termometru 
3 declanșator 
4 curea de mână 
5 fixare tripod 
6 laser 
7 sistem imagini 

IR 

 

TASTE & DISPLAY 
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Simbol Explicație 

 

Afișare/ștergere imagini (vezi meniul setări din manualul de utilizare) 

 

 Hot iron  alb&negru; selecție cu tasta  

 

Grad de emisivitate (vezi meniul setări din manualul de utilizare) 

 
Indicator laser: selecție ON/OFF cu tasta  

 
Unitățile de măsură pentru temperatură: selecție cu tasta  °C/°F 

 
Reticul: selecție ON/OFF cu tasta  

 
Oprire automată (vezi meniul setări din manualul de utilizare) 

 

Data/ora (vezi meniul setări din manualul de utilizare) 

 Cu tasta  selectați opțiunea  firmware sau data calibrării  

 
   

Afișarea meniului setări  
1 Simbol pentru modul meniu 
2 Pagina anterioară 
3 Opțiunea selectată din meniu  
4 Simbol pentru opțiuni meniu 
5 Pagina următoare 
6 Setările actuale  

 
 
 
Toate drepturile rezervate, inclusiv dreptul privind multiplicarea integrală sau pe fragmente, sub orice formă.  
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și FLIR Systems GmbH (Berner Strasse 81, 
D-60437 Frankfurt am Main, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2016 FLIR Systems GmbH & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 


