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1 Autoriõigused 
 

 

 
 

1.1 Autoriõigused 

© 2014, FLIR Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud. Tarkvara ega selle osi ei ole lubatud mingil viisil kasutada ega 

muuta ilma FLIR Systemsi eelneva kirjaliku loata.  Dokumentatsiooni ei ole lubatud täielikult või osaliselt 

kopeerida, reprodutseerida, fotokopeerida, kasutada või muuta elektrooniliseks ilma FLIR Systemsi eelneva 

kirjaliku loata.  

Tootel esinevad nimed ja kaubamärgid on registreeritud FLIR Systems või kaaspartnerite registreeritud 

kaubamärgid. Lisainformatsiooni leiate inglise keelsest kasutusjuhendist.  

1.2 Kvaliteedivastavus 

Toode vastab Quality Management System ISO 9001 standardile. 

Tootjal on õigus tootmises olevat seadet muuta ja täiustada ilma sellest eelnevalt teavitamata.  

1.3 Dokumentatsioon 

Teated ning kasutusjuhendi uusima versiooni leiate veebiaadressilt http://support.flir.com valikust Download.  

1.4 Kasutatud seadmete hävitamine 

Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need vastavasse kogumispunkti.  
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2 Ohutusnõuded 
 

 

 

2.1 Rahvusvahelised ohutussümbolid 

 

:lugege lisainformatsiooni saamiseks kasutusjuhendit. 

2.2 Hoiatused 
o Ebaõige kasutusviis võib seadet kahjustada. Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt selle 

kasutusjuhendiga.  

o Kasutage laserpointerit ettevaatlikult.  

o Ärge suunake valguskiirt enda ega teiste silmade suunas, samuti ärge laske seda silma peegelduvalt pinnalt.  

o Ärge kasutage laserit gaaside või teiste plahvatusohtlike materjalide ligiduses.  

o Tutvuge seadme CAUTION kleebisega: 
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3 Seadme kasutamine 
 

 

 

3.1 Seadme kasutamine 

Seadet TG165 on lihtne kasutada; alljärgnevalt on toodud põhivõtted, lisavõimalused on kirjeldatud kasutusjuhendi 

järgnevates osades: 

1. Vajutage ja hoidke Power         nuppu all kahe sekundi jooksul, seade lülitub sisse. Ekraanile kuvatakse 

FLIR logo. Kui seade näitab patareide laadimise vajadust, leiate sellekohase informatsiooni punktist 

3.2. 

2. Suunake seade soovitud objekti poole, ekraanile kuvatakse soojuspilt. Relatiivne temperatuur näidatakse 

värvidena, kuumast külmani (vastavalt heledast tumedani). IR temperatuurilugem ekraani ülemises 

vasakus nurgas kuvab sihiku ja laserite määratud punkti temperatuuri.  

3. Laserpointerite aktiveerimiseks vajutage päästikut.  

4. Pildistamiseks vabastage päästik.      Vajutage salvestamiseks                   , kustutamiseks                  .  

 

3.2 Sisselülitamine ja laadimine 

Vajutage ja hoidke          voolunuppu kahe sekundi jooksul, seade käivitub. Ekraanile kuvatakse FLIR logo. Seade on 

nüüd kasutusvalmis. Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke         voolunuppu kahe sekundi jooksul. Märkus: 

APO (Auto Power OFF) funktsioon lülitab seadme automaatselt välja eelprogrammeeritud aja jooksul (lisateave 

Seadete menüü APO ajaseadete osas).  

Kui seade on sisse lülitatud, kuvatakse patarei oleku indikaator paremal pool 

ekraani ülaosas. Patareide tühjenemisel ühendage kaasasolev USB laadimiskaabel 

vooluallika või arvuti USB pordiga. (USB port asub seadme ülaosas katiku all).  

Kui seade on välja lülitatud, kuvatakse laadimisikoon laadimise ajal ekraanile. Kui    

laadimine toimub läbi vooluallika kuvatakse joonisel 3-1 näidatud vasakpoolne sümbol,     

kui laadimine toimub läbi arvuti USB pordi, kuvatakse parempoolne sümbol.  

Seadme laadimine on võimalik ka sisselülitatud olekus, sel juhul kuvatakse 

patareisümbol ekraanil ülemises parempoolses nurgas.  

3.3 IR soojuspiltekraan 

1. IR termomeetri pinnatemperatuuri lugem 

2. Sihik: termomeetri sihtpunkt 

3. Soojuspilt 

4. Kellaaeg 

5. Kiirgus  

6. Värviskaala 

7. Ekraaniikoonid 

1 7 

 

6 

2 

 

 

 

3 
12:15 

PM : 0.80 

 
4 5 

 

Joonis ‐  Patarei laadi i e 
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3.4 Kontrollnupud ja päästik 

Seadmel on järgmised kontrollnupud:  
 

 VOOLU/TAGASI nupp Vajutage ja hoidke kahe sekundi jooksul seadme sisse ja välja lülitamiseks.  
 

Vajutage lühidalt ekraanimenüüst väljumiseks. Vajutage kohe peale pildistamist pildi kustutamiseks 

(ekraanile kuvatakse kustutamist võimaldava 5 sekundi jooksul X ).  

 
 OK/MENÜÜ nupp Vajutage lühidalt seadete menüü avamiseks, kinnitamiseks, muutmiseks ning  

 

pildi salvestamiseks kui seade seda pakub (ekraanile kuvatakse salvestamist võimaldava 5 sekundi jooksul 

kontrollmärk).  

 ÜLES ja ALLA nooltega navigatsiooninupud Seadete menüüs liikumiseks. Vajutage ja hoidke 

ALLA nuppu 4 sekundi jooksul pildivaatlusreziimi avamiseks.  

 PÄÄSTIK Vajutage laserpointerite aktiveerimiseks, vabastage hetkepildi peatamiseks. Vajutage uuesti 

otsevaatlusreziimi tagasipöördumiseks.  

3.5 Mõõtmiste teostamine 

 Lülitage seade sisse. 

 Suunake objektiiv soovitud objekti poole.  

 Seade kuvab IR pildi ja IR termomeetri näidu (ekraani vasakus ülanurgas). Kui termomeetri 

mõõtenäit ületab määratud temperatuurivahemiku kuvatakse ekraanile OL.  

 IR pilt ja IR termomeetrinäit saadakse vastavalt läbi IR objektiivi ning IR termomeetri.  

 Vajutage laserpoi terite aktiveeri iseks päästikut. Laserpoi terid raa ivad  ala ille I‘ te peratuuri 

mõõdetakse. Sihik märgib mõõdetava ala keskpunkti.  

 Lisainformatsiooni leiate käesoleva kasutusjuhendi jooniselt 3.2 ning punktidest 4.2, 4.3 ja 4.4. 

3.6 IR piltide salvestamine, kustutamine ja taasesitus 

 Suunake seade soovitud objekti poole.  

 Vajutage laserpointerite aktiveerimiseks päästikut ja vabastage päästik pildistamiseks.                nupu 

kohale kuvatakse kontrollmärk (vajutage salvesta iseks , i g                upu kohale kuvatakse X  

(vajutage kustutamiseks). Valikud kuvatakse viie sekundi jooksul.  

 Piltide vaatamiseks avage seadete menüü või vajutage ja hoidke ALLA nuppu nelja sekundi jooksul.  

 SD kaardilt piltide kustutamiseks avage seadete menüü ning kustutage pildid nagu on kirjeldatud punktis 9: 

Seadete Menüü. 

Hoiatus: SD kaardilt kustutatakse kustutamisega kõik pildid. 
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4 Toote tutvustus 
 

 

Täname teid meie seadme, FLIR TG165 Imaging IR Thermometer, ostu eest. TG165 on unikaalne IR termomeeter 

mis ühendab IR soojuspildi ja traditsioonilise IR termomeetri funktsioonid. TG165 pakend sisaldab lisaks 

randmerihma, mikroSD mälukaarti, universaalset AC laadijat ning kasutusjuhendit. Muud lisad on võimalik tellida 

veebilehelt www.flir.com/test. Seade on enne müüki testitud ning kalibreeritud ning korrektse kasutuse korral 

saate seda kasutada mõõtmisteks aastaid. Külastage palun veebilehte www.flir.com/test seadme 

registreerimiseks, sealt leiate ka kasutusjuhendi uusima versiooni, uuendused ning klienditoe kontaktid.  

4.1 Põhiomadused 

 Kaks objektiivi: soojuspilt ja IR termomeeter 

 60 x 80 pikslit soojuspildi süsteem 

 Suur, lihtsaltvaadeldav selge graafiline TFT ekraan 

 Kaks laserpointerit 

 Kiire ja lihtne kiirgusvalik nelja eelseadistatud tasemega ja määratava kiirgusreziimiga 

 Kolmjalgstatiiv 

 Vastupidav disain 

 Kinnitusrihm 

 

 

4.2 IR termomeetriga mõõtmine 

IR termomeetriga mõõdetakse objekti pinnatemperatuuri. Termomeetri optika mõõdab objekti kiiratavat, 

peegeldatavat ning edastatavat energiat.  

TG165 tõlgendab mõõdetud näidud temperatuurilugemiks mis kuvatakse ekraanil ülemises vasakpoolses nurgas. 

Kui mõõtenäit ületab määratud temperatuurivahemikku, kuvatakse ekraanile OL. 

Objekti poolt eraldatava IR energia hulk on propotsionaalne objekti temperatuuriga ja selle poolt kiiratava 

energiaga. Kiirguse hulk sõltub objekti materjalist ja pinnakattest.  

Kiirguse väärtused on vahemikus 0.1 (ülipeegelduv) kuni 1.00 (tuhm must). 
 

Seadmel TG165 on nii muudetavad kui eelseadistatud kiirgusseaded. Eelseadistatud seadeid on neli ning üks 

määratav, vahemikus 0.1 kuni 0.99. Lisainformatsiooni levinumate materjalide ja nende kiirgusfaktorite nimekirjaga 

leiate käesoleva kasutusjuhendi lisast. Soovitud kiirgusfaktori määramise kohta seadete menüüs leiate 

kasutusjuhendi osast 9.  

Lisainformatsiooni IR termomõõtmisest leiate kasutusjuhendi lõpus olevatest lisadest, punktis 12.2. 

http://www.flir.com/test
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4.3 IR termomeetri mõõtevahemaa suhe (24:1) 

Üldteave 

TG165 mõõtevahemaa suhe on 24:1. Distantsilt  mõõdab TG165   diameetriga mõõtepunkti keskmise 

temperatuuri.  Kauguselt  on mõõtepunkti diameeter  ning kauguselt  on mõõtepunkti diameeter . 

Mõõdetud temperatuur kuvatakse ekraanil ülemises vasakus nurgas.  

Termomeetri objektiiv 

Joonisel 4‐1 on objektiivi vaateväli näidatud rohelise punktiirjoonega. Vaatenurgaks on 0.04
o
. Mõõtepunktide 

suurused (rohelised ringid diameetriga 1, 2 ja ) on näidatud joonisel 4‐1 distantsidega 24, 48 ja . Joonisel 

on kujutatud mõõtepunktid kahel erineval viisil: küljevaatena ning kasutaja perspektiivis nagu nad paistavad 

suunates seadme mõõtepunktile.   

Laserpointerid 

Laserpointeri objektiivid on joonisel kujutatud punasena (parempoolne) ja sinisena (vasakpoolne). Objektiivid 

on seadmel üksteisega horisontaalsed, kuid eemaldades seadet mõõtepunktist, pöörlevad vertikaalselt, luues 

 mõõtepunkti kaugusel . Dista tsil  luuakse õõtepu kt .  

Sihik 

Ekraanil kuvatav sihik märgib mõõtepunkti keskpunkti. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Joonis ‐  Distantsid ja mõõtepunktide suurused 
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4.4 IR kujutise vaateväli 

 Joonisel 4‐2 on näidatud ülaltvaatena kaks punktiirjoont (1) mis kujutavad vasakut ja paremat 

(horisontaalset) IR kujutise vaatevälja (38.6
o 

) piirjoont.   

 Joonisel 4‐3 on näidatud külgvaatena kaks punktiirjoont (1) mis kujutavad ülemist ja alumist (vertikaalset) IR 

kujutise (50
o
) piirjoont.   

 IR kujutis on nurgeline erinevalt ümarast IR termomeetri mõõtepunktist.  

 Joonisel 4‐2 märgivad kaks pidevjoont (2) IR termomeetri vaatevälja. 

 Number 4 (mõlemal joonisel) kujutab IR kujutise vaatevälja tumeda äärisega alana.  

 Joonisel 4‐2 kujutavad ovaalid (3) IR termomeetri mõõtepunkti diameetrit.  

 TG165 sihik märgib mõõtepunkti ekraanil. 

 Joonisel 4‐2 märgivad laserpointerid (2) mõõtepunktide ääri (3). Joonisel 4‐3 on laserid (2) näidatud 

ühe joonena kahe asemel (kuna küljelt vaadates on nad ühel joonel).  

 Märkus: mõõtmist EI TOHIKS teostada lähemalt kui  . . 

4 

1 

 

2 

3 3 3 38.6 

2 
 

1 
  Joonis ‐  ÜLALTVAADE 

                       IR kujutise vaateväli 

1 4 

 

 

 

 

3 
3
 

2 
50 

 

 

 

 

Joonis ‐  KÜLJELTVAADE 

1                        IR kujutise vaateväli 

3 
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3 

4 

2 

5 

7 
8 

9 

5 Seadme kirjeldus 
 

 

 

 

5.1 Tagakülg 

1. TFT värviline ekraan 

2. Voolu/Tagasi nupp 

3. Menüü/OK nupp 1 

4. Üles/Alla nupud 6 6 

 

 

5.2 Esikülg 

5. IR kujutise objektiiv 
 

6. Kaks laserpointerit 
 

7. IR termomeetri objektiiv 
 

8. Päästik 
 

9. Rihma kinnitus 
 

 
 

5.3 Ülaltvaade 

10. Mikro USB port ja MikroSD kaardipesa 
 
 

 
 
 
 

5.4 Altvaade 

11. Kolmjala kinnitus 
 

12. Rihma kinnitus 

Joonis ‐  Ülaltvaade 

Joonis ‐  Tagakülg Joonis ‐  Esikülg 

10 

11 

12 Joonis ‐  Altvaade 
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5.5 Ekraani ikoonid ja indikaatorid 
 

Ikoon Kirjeldus Ikoon Kirjeldus 
 

 

 

Seadete menüü 
 

 
 

 

Mustvalge värviskaala menüü 

 

 

 

Kalibreerimise kuupäev 
 

 
 

 

Värvilise paleti menüü 

 

 

 

Püsivara redigeerimine 
 

 
 

 

Matt pind (kiirgus eelseadistatud 0.95) 

 

 

 

Laserpointer töötab 
 

 
 

 

Poolmatt pind (kiirgus eelseadistatud 0.80) 

 

 

 

SD mälukaart tuvastatud 
 

 
 

 

Poolläikiv pind (kiirgus eelseadistatud 0.60) 

 

 

 

SD kaardi kustutus 
 

 
 

 

Läikiv pind (kiirgus eelseadistatud 0.30) 

 

 

 

Pildi värvipalett 

 

 

 

Kiirguse seadistamise menüü 

 

 

 

Kuupäeva/kellaaja menüü 
  

 

Temperatuuriühikud 

 

 

 

Liivakella ikoon 

 

  

 

Eelmine/järgmine lehekülg 

  

Sihiku suunamine 

 

 

 

Kinnita/Salvesta 

 

 

 

Automaatne väljalülitus   

 

 

 

Katkesta/Kustuta 

 

 

 

Operatsioon teostatud 

 

 

 

Operatsioon teostamata 

 

 

 

Kiirgus 

 

 

Infomenüü (püsivara redigeerimine ja 
kalibreerimise kuupäev) 

Patarei täislaetud:     Patarei tühi:     AC laadimine*: USB port laadimine*:  

*Laadimisikoonid kuvatakse kui seade on välja lülitatud. Kui seadet laetakse sisselülitatuna, 

kuvatakse patarei oleku ikoon (ekraanil ülal paremas nurgas) animeerituna. 
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6 Vooluallikas 
 

 

 

6.1 Patarei 

Vajutage ja hoidke seadme sisse või välja lülitamiseks         nuppu kahe sekundi jooksul. Seadme vooluallikaks 

on 3.7V Li‐ion laetav patarei. Kui patarei on täielikult laetud, kuvatakse ekraani ülemises parempoolses nurgas  

      ikoon. Patareiikooni valge keskosa tühje e  vastavalt patarei laetuse vähe e isele. Kui kuvatakse         

ikoon, tuleb seadme patarei laadida.   

Märkus: temperatuurimõõtmise lugem on täpne ka siis kui kuvatakse tühja patarei ikoon. Täpne mõõtmistulemus 

on tagatud kuni seade tühja patarei tõttu välja lülitub.  

6.2 Patarei laadimine 

Patarei laadimiseks ühendage kaasasolev USB kaabel seadme USB pordiga (seadme ülaosas katte all). Kaabli teine 

ots ühendage vooluallikaga või arvuti USB pordiga.  

 

Kui seade on välja lülitatud, ja laadimine toimub AC vooluallika kaudu, kuvatakse laadimise ajal ekraanile suurelt             

sümbol.  

Kui seade on välja lülitatud ning laadimine toimub arvuti USB pordi kaudu, kuvatakse ekraanile suurelt        

sümbol.  

Seadet saab laadida ka ajal kui see on sisse lülitatud. Sel juhul kuvatakse ekraanil olev patareiindikaator 

animeeritult, vilkuvana.  

6.3 Automaatne väljalülitus 

Kui seadet määratud aja jooksul ei kasutata, lülitub see automaatselt välja. Aja määramist on täpsemalt kirjeldatud 

peatükis 9, Seadete menüü. Valikus on võimalused: lülita funktsioon välja, lülita seade välja 1, 2 5 või 10 minuti 

pärast.  

6.4 Reset ja väljalülitamine 

Kui seade mingil põhjusel töö peatab, pilt ei liigu ja ükski funktsioon ei toimi, tehke seadmele reset/väljalülitus. 

Vajutage ja hoidke                 nuppu all, samal ajal vajutage ja hoidke all                 nuppu 10 sekundi jooksul. Seade 

lülitub välja ja teeb reseti.  
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7 Nuppude ja päästiku kasutamine 
 

 

Seadmel on lisaks päästikule neli kontrollnuppu, mis asuvad ekraani all.  

 
7.1 VOOLU/TAGASI nupp 

 

Vajutage ja hoidke: seadme sisse ja välja lülitamiseks 
 

Vajutage lühidalt: reziimist väljumiseks, pildi kustutamiseks (ajal kui nupu kohal ekraanil kuvatakse  x ) 

 
 

7.2 OK/MENÜÜ nupp 
 

Vajutage lühidalt: seadete menüü avamiseks, menüüvalikute avamiseks ja kinnitamiseks, menüüvalikute 

vahetamiseks, pildi salvestamiseks (ajal kui nupu kohal ekraanil kuvatakse salvestusmärgis). 

 

7.3 ÜLES/ALLA navigatsiooninupud 
 

Vajutage lühidalt: seadete menüü valikutes liikumiseks, salvestatud piltide esitusreziimil piltide vahel 

liikumiseks. Tavareziimil vajutage salvestatud piltide esitusreziimi avamiseks Alla nuppu nelja sekundi 

jooksul.  

7.4 PÄÄSTIK 

Vajutage laserpointerite aktiviseerimiseks, vabastage pildi salvestamiseks.   
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8 Seadme kasutamine 
 

 

 

8.1 Seadme sisselülitamine 

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke           nuppu kahe sekundi jooksul. Kui seadme patarei on piisavalt 

laetud, lülitub see sisse. Ekraanile kuvatakse FLIR logo nagu on näidatud alloleval joonisel 8‐1. Seejärel kuvatakse 

ekraanile reaalajas IR soojuspilt ning IR temperatuurilugem. Kui seade sisse ei lülitu, laadige patarei järgides peatüki 

6 juhiseid osas Patarei laadimine.  

 
 

 
 

 

Joonis ‐  Sisselülitamine 
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: 0.80 

8.2 Pildistamine ja pildi salvestamine SD kaardile 

Seade võimaldab tuhandete piltide salvestamise mikroSD mälukaardile. Kui seade on kaasasoleva USB kaabli kaudu 

arvutiga ühendatud, toimib mikroSD kaart nagu iga väline salvestusseade. Piltide salvestamiseks peab seadmesse 

olema sisestatud sobiv mikroSD kaart. Kaardipesa asub seadme ülaosas klapi all.  

 

Kui sobiv SD kaart on korrektselt sisestatud, kuvatakse seadme ekraani paremal pool ülaosas vastav ikoon:          

Pildistamiseks ja SD kaardile salvestamiseks: 

 

1. Suunake seade soovitud objektile 

2. Vajutage laserpointerite aktiveerimiseks päästikut 

3. Vabastage pildistamiseks päästik; pilt peatub viieks 

sekundiks  

4. Vajutage järgneva viie sekundi jooksul pildi salvestamiseks  

                nuppu, või kustutamiseks                     nuppu  

5. Kui pilt on edukalt salvestatud kuvatakse ekraanile 

suurelt   märgis. Kui salvestamine ei olnud edukas, 

kuvatakse ekraanile   märgis. Ebaedukas 

salvestamine võib näidata et SD kaardil puudub vaba 

mälumaht, SD kaart on defektne või valesti sisestatud.  

6. SD kaardi formaatimiseks ja piltide kustutamiseks leiate lisainformatsiooni punktist 9, Seadete menüü 
 

Märkus: Pildistamisel kuvatakse   ikoon                  nupu kohale (salvesta pilt), ning   ikoon kuvatakse   

                nupu kohale (kustuta pilt). Ikoonid kuvatakse viie sekundi jooksul (joonis 8‐2). Kui kumbagi nuppu ei 

vajutata viie sekundi jooksul, kustub pilt automaatselt.  

 

8.3 Piltide vaatamine ja kustutamine 

Kasutage salvestatud piltide vaatamiseks ja kustutamiseks seadme Review taasesitusreziimi.  
 

1. Reziimi avamiseks tavareziimil vajutage ja hoidke Alla nuppu nelja sekundi jooksul. Seejärel kasutage piltide 

vahel liikumiseks Üles ja Alla nuppe. Samuti saate menüü avada seadete menüü kaudu (lisainformatsioon 

punktis 9).  

2. Vajutage menüüst väljumiseks                 nuppu.  

3. Kõikide piltide kustutamiseks avage seadete menüü ning formaatige SD kaart (lisainformatsioon punktis 9).  

4. Ühendage seade kaasasoleva USB kaabli kaudu arvutiga piltide salvestamiseks ja kustutamiseks.  

Joonis ‐  Pildi Salvesta i e või kustuta i e 
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9 Seadete menüü 
 

 

 

9.1 Seadete menüü tutvustus 

Seadete menüü kaudu saab määrata mitmeid erinevaid seadeid (vt allolev tabel 9‐1). Määratud ja salvestatud 

seaded ei kustu kui seadet sisse ja välja lülitate.  

 

 
 

Ikoon Kirjeldus 
 

 

 

Piltide vaatamine ja kustutamine (vt punkt 9.3) 

 

 
 

 Hot Iron  värvipaleti valik 

 Must&Valge värvipaleti valik 

Vahetamiseks: nupp 
 

 

 

Kiirguse seaded (vt punkt 9.5) 

 

 

 

Laserpointerid:                         nupp, vajutage laserite 
sisse/välja lülitamiseks 

 
Temperatuuriühikud:                       nupp, vajutage valikuks 
oC/oF 

  

Sihik:  vajutage                   nuppu sihiku sisse/välja lülitamiseks 

 

 

 

APO: automaatse väljalülitumise seaded (vt punkt 9.9) 

 

 

 

Kellaaja ja kuupäeva seaded (vt punkt 9.10) 

 
 
 

 
 
 
 

  Püsivara versiooni info 

 Kalibreerimise kuupäev 

(vt punkt 9.11) 

Joonis ‐  Seadete menüü 
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9.2 Seadete menüü kasutamine 

Vajutage seadete menüü avamiseks            (vt joonis 9‐2).  Kasutage menüüs liikumiseks Üles ja Alla nuppe. 

Hetkevalik kuvatakse heledamana. Vajutage                 nuppu menüüvaliku avamiseks või valikute vahetamiseks         

(               nupuga saab vahetada: värvipaletti, laserpointerite olekut sees/väljas, temperatuuriühikuid C/F ning sihiku 

olekut sees/väljas).  

Menüüvalikute täpsem kirjeldus allpool.  

 

1 2 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 

5 

 
 

 

 

1. Seadete menüü ikoon 

2. Ülespoole kerimise ikoon (kasutage rohkemate menüüvalikute kuvamiseks Üles nuppu) 

3. Heledamalt kuvatud osa näitab valitud menüüvalikut 

4. Menüüvalikute ikoonid (valikute vahel liikumiseks kasutage Üles ja Alla nuppe) 

5. Allapoole kerimise ikoon (kasutage rohkemate menüüvalikute kuvamiseks Alla nuppu) 

6. Valitud menüüvaliku seaded 

Joonis ‐  Põhimenüü 
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Joonis ‐  Piltide vaatamine 

9.3 Piltide vaatamine ja kõikide piltide kustutamine SD kaardilt 

Piltide vaatamiseks või kõikide SD kaardile salvestatud piltide kustutamiseks:  
 

1. Vajutage seadete menüü avamiseks  
 

2. Valige SD kaardi ikoon:   

3. Vajutage menüü avamiseks                 , kuvatakse kaks järgnevat 

valikut, nagu näidatud joonisel 9-3: piltide vaatamise ikoon 

(ülemine) ning SD kaardilt piltide kustutamise ikoon (alumine).  

 
4. Valige piltide vaatamise ikoon              ning vajutage                nuppu.  

 
Piltide vahel liikumiseks kasutage Üles ja Alla nuppe (failinimed  

kuvatakse piltide all, vt joonis 9‐4).  Menüüst väljumiseks vajutage  
              nuppu. 

5. Piltide kustutamiseks SD kaardilt valige kustutamise ikoon  

KAARDILT KUSTUTATAKSE KÕIK SINNA SALVESTATUD PILDID!!! 

Kustutamise ja kaardi formaatimise ajal ajal, ca 20 sekundi 

jooksul, kuvatakse ekraanile liivakella ikoon, nagu näidatud 

joonisel 9‐5. Kui formaatimine on lõpetatud, pöördub seade 

tagasi seadete menüüsse.  

6. Kasutage teiste menüüvalikute avamiseks Üles ja Alla nuppe, 

või vajutage tagasi tööreziimile pöördumiseks                  

nuppu.   

 
 

 
 

 
Joonis ‐  SD kaardilt kustutamine 

Joonis ‐  Piltide vaatamise menüü ikoon 

: 0.80 

 FLIR00001  
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Joonis ‐  Eelseadistatud valik 

9.4 Värvipaleti valik 

Seadmel on kaks värvipaleti valikut: mustvalge Grayscale  i g värviline Hot‐Iron . Vaikimisi on määratud Hot‐Iron. 

1. Vajutage      seadete menüü avamiseks ning kasutage Üles ja Alla nuppe ja valige värvipaleti   ikoon. 

2. Vajutage               nuppu et valida Grayscale    või Hot‐Iron ikoon. 

3. Kui valik on määratud, kasutage järgmise menüüvaliku määramiseks Üles ja Alla nuppe. 

 

9.5 Kiirguse valik 

Valiku saab määrata 0.01 sammudega vahemikus 0.01 kuni 0.99;  vaikimisi on määratud väärtuseks 0.95. 

Tavapärasemate materjalide ja nende kiirgusastmete kohta leiate informatsiooni käesoleva juhendi lisast.  

1. Vajutage seadete menüü avamiseks            ning kasutades Üles ja 

Alla nuppe, valige kiirguse  ikoon. 

2. Vajutage menüüvaliku avamiseks                     nuppu.  

3. EELSEADISTATUD KIIRGUSASTME VALIK: kasutage Üles ja Alla 

nuppe ning valige üks eelseadistatud kiirgusfaktor (95, 80, 60, 

30), nagu on näidatud joonisel 9‐6. Vajutage valiku 

kinnitamiseks             nuppu. Seade pöördub tagasi seadete 

menüüsse.  

4. MÄÄRATAVA KIIRGUSASTME VALIK:    kasutage Üles ja Alla nuppe ning valige vastav seadistamise 

valiku ikoon:   nagu on näidatud joonisel 9‐7. Vajutage               nuppu.  Nüüd kasutage Üles ja Alla 

nuppe soovitud väärtuse määramiseks (0.01 kuni 0.99). Vajutage      määratud valiku 

kinnitamiseks ja seadete menüüsse tagasipöördumiseks.  

5. Kasutage mõne muu menüüvaliku valimiseks Üles ja Alla nuppe 

või vajutage tööreziimi tagasipöördumiseks                     nuppu.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Joonis ‐  Seadistatav valik 
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9.6 Laserpointeri sisse ja välja lülitamine 

1. Vajutage seadete menüü avamiseks          ning kasutage laserpointeri       ikooni valimiseks Üles ja Alla 

nuppe.  

2. Kasutage laserpointeri oleku Sees/Väljas määramiseks                nuppu.  

3. Laserpointereid kasutatakse mõõtepunkti määramisel, lisainfo juhendi punktis 4.3. 

4. Kui valik on määratud, kasutage Üles ja Alla nuppe mõne muu menüüvaliku avamiseks või vajutage 

tööreziimi tagasipöördumiseks               nuppu.  

9.7 Temperatuuriühiku valimine ( oC/oF ) 

Temperatuuriühikuks on võimalik määrata °C või °F 
 

1. Vajutage seadete menüü avamiseks           ning kasutage Üles ja Alla nuppe temperatuuriühikute 

menüü ikooni                valikuks.  

2. Vajutage temperatuuriühiku (C/F) vahetamiseks                nuppu.  

3. Kui valik on määratud, kasutage järgmisesse menüüvalikusse liikumiseks Üles ja Alla nuppe, või 

vajutage tööreziimi tagasipöördumiseks                  nuppu.  

 

9.8 Sihiku sisse ja välja lülitamine 

 
1. Vajutage seadete menüü avamiseks         ning kasutage Üles ja Alla nuppe ja valige              ikoon. Sihik 

märgib IR termomeetri mõõtepunkti keskkohta (vt punkt 4.3 ja 4.4). IR termomeetri mõõteväärtus 

kuvatakse ekraanil ülemises vasakus nurgas.  

2. Vajutage sihiku reziimi (sees/väljas) vahetamiseks                  nuppu.  

3. Kui valik on määratud, kasutage järgmisesse menüüvalikusse liikumiseks Üles ja Alla nuppe, või 

vajutage tööreziimi tagasipöördumiseks                  nuppu.  
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9.9 Automaatne väljalülitus (APO) 

Määrake ajaperiood mille jooksul seade automaatselt välja lülitub kui seda 

pole kasutatud.  

1. Vajutage seadete menüü avamiseks            ning kasutage Üles ja Alla 

nuppe APO   ikooni valimiseks.  

2. Vajutage menüü avamiseks           

3. Kasutage soovitud valikule liikumiseks Üles ja Alla nuppe (Väljas, 1 

minut, 2 minutit, 5 minutit või 10 minutit). Vt joonis 9‐8. 

4. Vajutage salvestamiseks ja seadete menüüsse tagasipöördumiseks   

 

9.10 Kuupäeva ja kellaaja seaded 

Määrake ajaseaded Süsteemi ajaseadete menüüs järgnevalt: 
 

1. Vajutage seadete menüü avamiseks           ning kasutage Üles ja Alla 

nuppe   ikooni valimiseks.  

2. Vajutage DATE/TIME alamenüü avamiseks              . Ajamenüü kuvatakse   
 
24-tunnise ajanäidu valikuga: Sees/Väljas. Valitud menüüriba kuvatakse  
 
heledana, nagu on näidatud joonisel 9‐9 ning 9‐10. Kasutage ridade vahel 
 
liikumiseks Üles ja Alla nuppe.  

3. Vajutage valikute vahel liikumiseks                 nuppu. Märgitud valiku 

väärtuse muutmiseks kasutage Üles ja Alla nuppe. 

4. Kui ühe rea seaded on määratud, vajutage                 nuppu, seejärel 

liikuge järgmisesse ritta kasutades Üles ja Alla nuppe ning määrake 

järgmised seaded samal viisil.  

5. Valikus 24h Sees/Väljas, kasutage selle sisse või välja lülitamiseks OK 

nuppu. Kui 24h valik on sisse lülitatud, AM/PM välja ei kuvata.  

6. Kui seaded on määratud, vajutage                ning seejärel vajutage seadete 

menüüsse tagasipöördumiseks uuesti                  nuppu.  

 

 

 

 

 
Joonis ‐  Kuupäev 

Joonis ‐  APO määramine 

Joonis ‐  Kellaaeg 
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9.11 Püsivara informatsioon ning kalibreerimise kuupäev 

Seadmes on võimalik kontrollida informatsiooni selle püsivara versiooni ja kalibreerimise kuupäeva kohta (seade 

toetab püsivarauuendusi, lisainformatsiooni saate oma kohalikult edasimüüjalt või FLIR tehniliselt toelt). 

1. Vajutage seadete menüü avamiseks       ning kasutage Üles ja Alla nuppe FIRMWARE   ikooni valimiseks. 

2. Vajutage menüüvaliku avamiseks                   nuppu.  

3. Ekraanile kuvatakse püsivara informatsioon.  

4. Vajutage põhimenüüsse tagasipöördumiseks                 nuppu.  

5. Kasutage järgmise menüüvaliku määramiseks Üles ja Alla nuppe või vajutage tööreziimi 

tagasipöördumiseks                  nuppu.  

 

 
 

 
Joonis ‐  Püsivara i for atsioo  ja kalibreeri ise kuupäev 
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10 Seadme hooldus 
 

 

 

10.1 Patareide vahetamine 

Kui patarei ei lae ja vajab väljavahetamiset, kontakteeruge FLIR Systems hooldusteenindusega seadme hoolduseks 

tagastamiseks. Patarei laadimise kohta leiate informatsiooni juhendi punktist 6.2 

10.2 Kalibreerimine 

Seade on tootja poolt kalibreeritud. Kui vajalik on uus kalibreerimine, kontakteeruge palun kohaliku FLIR 

hooldusteenindusega. Seadet võib kalibreerida ainult vastava väljaõppega spetsialist.  

10.3 Puhastamine 

Puhastage seadme kate vajadusel niiske lapiga. Objektiivi ja ekraani puhastamiseks kasutage vastavaid selleks 

määratud kvaliteetseid puhastuslappe. Ärge kasutage seadme ega selle osade puhastamiseks keemilisi 

puhastusvahendeid.  



FLIR TG165 KASUTUSUSJUHEND Dokumendi ID: TG ‐e ‐U“_AA 25  

11 Tehnilised andmed 
 

 

 

11.1 Tehnilised üldandmed 

Ekraan .  värviline TFT 

Resolutsioon 176 (W) x 220 (H) pikslit 

Laserpointerid Kaksiksüsteem (punane); vajutage laserpointerite 

aktiveerimiseks päästikut, laserid raamivad IR termomeetri 

mõõtepunkti  

Kukkumiskindel Kannatab kukkumist kuni 2 meetri kõrguselt 

Patarei Laetav 3.7V (2600mA) liitium ioonpatarei (mitte vahetatav). Laadimine 

läbi mikroUSB pordi (seadme ülaosas katte all) 

Automaatne väljalülitus Valikuline (väljas, 1 minut, 2 minutit, 5 minutit või 10 minutit) 

Patarei kasutusaeg > 5 tunni 

Kolmjalg kinnitus ¼ ‐20, kinnituskoht seadme alaosas 

Tarkvara uuendatav Lisainformatsioon FLIR Systems veebilehel 

Andmesalvestus MikroSD kaart (seadmega kaasas); kuni 32GB 

Kasutusjuhend Salvestatud kaasasolevale mikroSD kaardile 

Sertifikaardid CE/FDA 

Garantii 2 aastat (tootel); 10 aastat (soojuspildianduril) 

Lisad Randmepael, USB kaabel, AC adapter, kasutusjuhend 

Mõõtmed 7.3 x 2.2 x .   x 55 x 94mm); 11 oz. (312g) 
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11.2 IR termomeetri tehnilised andmed 

IR temperatuuri mõõtevahemik ‐14°F kuni 716°F (‐25°C kuni 380°C) 

Mõõtevahemiku ületamise indikaator OL 

IR temperatuuri resolutsioon 0.1°F (0.1°C) 

IR temperatuuritäpsus                 ‐13° ~ +14°F (‐25° ~ ‐10°C): (±5.4°F (±3.0°C) 

+14° ~ +32°F (‐10° ~ 0°C): ±3.6°F (±2.0°C) 

    +32° ~ +716°F(0° ~ +380°C): ±2.7°F(±1.5°C) või ±1.5% (kumb on suurem) 

Mõõtepunkti suhe 24:1 

Vaatevälja nurk 0.04
o

 

IR temperatuuri mõõteaeg 150ms 

Temperatuuri mõõtmine Pidev 

Kiirgus 4 eelseadistatud, üks määratav tase (0.01 kuni 0.99) 

Laserpointerid Kaksiksüsteem (punane). Laserid raamivad IR termomeetri mõõtepunkti.  

Suunamine Kuvatav sihik märgib ekraanil mõõtepunkti keskkohta 
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11.3 IR pildianduri tehnilised andmed 

Anduri tüüp FLIR Lepton
TM

; mikro‐bolomeeter Focal Plane Array (FPA) 

IR pildi resolutsioon 60 x 80 pikslit 

IR pildi vaateväli 50
o 

x 38.6
o 

(vertikaalne x horisontaalne)   

IR pildi spektraalvastus 8 kuni μ  

IR pildistussagedus 9Hz 

IR pildiesitus Programmeeritav: värviline/mustvalge      

Katik Integreeritud, automaatne katik 

Salvestusformaat Bitmap (.bmp), koos temperatuuri ja kiirgusega 

 

 
 

11.4 Töökeskkond 

Töökeskkond 14 ... 113
o
F (‐10 ... 45

o
C) 

Hoiustamine ‐22 ... 131
o
F (‐30 ... 55

o
C) 

Suhteline niiskus 0% ... 90% [32°F ... 98.6°F (0 °C ‐ 37 °C)] 

0% ... 65% [98.6°F ... 113°F (37 °C ‐ 45 °C)] 

0% ... 45% [113°F ... 131°F (45 °C ‐ 55 °C)] 
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12 Lisad 
 

 

 

12.1 Tavapärasemate materjalide kiirgusfaktorid 
 
 

Materjal Kiirgus Materjal Kiirgus 

Asfalt 0.90 ... 0.98 Riie (must) 0.98 

Betoon 0.94 Inimnahk 0.98 

Tsement 0.96 Nahk 0.75 ... 0.80 

Liiv 0.90 Süsi  (pulber) 0.96 

Muld 0.92 ... 0.96 Lakk 0.80 ... 0.95 

Vesi 0.92 ... 0.96 Lakk (matt) 0.97 

Jää 0.96 ... 0.98 Kumm (must) 0.94 

Lumi 0.83 Plastik 0.85 ... 0.95 

Klaas 0.90 ... 0.95 Puit 0.90 

Keraamika 0.90 ... 0.94 Paber 0.70 ... 0.94 

Marmor 0.94 Kroomdioksiid 0.81 

Krohv 0.80 ... 0.90 Vaskoksiidid 0.78 

Mört 0.89 ... 0.91 Raudoksiidid 0.78 ... 0.82 

Tellis 0.93 ... 0.96 Tekstiilid 0.90 

 
12.2 Infrapuna ja pildikuva 

Soojuslik pildiedastaja loob vaadeldava pildi mis põhineb temperatuurierinevustel. Soojuspildil kuvatakse kõige soojem 

osa heledana ning kõige külmem tumedana, sinna vahele mahuvad pooltoonid vastavalt erinevate osade 

temperatuurile.  

 
Kui tavakaamera töötab sarnaselt inimsilmale, tuvastades valguslaineid, siis soojuskaamera töötab tuvastades energiat 

mida mõõdetavad objektid otseselt eraldavad.  Sellepärast ongi kuumad, tugevalt energiat eraldavad objektid pildil 

heledad (näiteks töötavad mootorid), samas kui taevas, puud või vesi mis on jahedamad ja eraldavad vähem energiat, 

jäävad pildile tumedamad.  

 

Infrared Training Center pakub infrapunaseadmete lugemiseks sertifitseeritud väljaõpet (sealhulgas ka veebipõhist 

väljaõpet), lisainformatsiooni leiate aadressilt:  

http://www.infraredtraining.com/ 

 

 

 

http://www.infraredtraining.com/
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13 Klienditugi 
 

 

 

Veebileht http://www.flir.com/test 

Tehniline tugi http://support.flir.com 

Tehniline tugi, e-mail T&MSupport@flir.com 

Hooldusteenus e-mail Repair@flir.com 

Klienditeeninduse telefon +1 ‐ ‐   

http://www.flir.com/test
http://support.flir.com/
mailto:T%26MSupport@flir.com
mailto:T%26MSupport@flir.com
mailto:Repair@flir.com
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14 Garantiitingimused 
 

 

 

Seade kuulub garantii alla kui garantiitingimused on täidetud. Garantiinõuete täisversiooni leiate inglisekeelsest kasutusjuhendist. Samuti  

leiate garantiitingimused tootja veebilehelt. Garantii kehtib vaid originaaltootele mis on ostetud otse tootjalt või tootja poolt heakskiidetud 

edasimüüjate kaudu, ja mis on ostetud peale 2014 juulikuud.  

PALUN TUTVUGE HOOLIKALT SEADME GARANTIITINGIMUSTEGA.  

1. TOOTE REGISTREERIMINE. FLI‘ s ‐  aastase garantii 

kasutamiseks registreerige toode veebiaadressil  www.flir.com 

KUUEKÜMNE (60) PÄEVA jooksul peale toote ostu. Toodetel mis 

ei ole 60 päeva jooksul registreeritud ja toodetel mis 

garantiitingimustele ei vasta, on limiteeritud, 1 aasta pikkune 

garantii. Garantii alguskuupäevaks loetakse toote ostu kuupäeva.  

2. TOOTE GARANTIILE VASTAVUS. Toote registreerimise ajal 

kuvatakse valiknimekiri garantiitingimustele vastavate 

seadmetega. Seadme garantiile vastavust saate kontrollida ka 

veebiaadressil www.flir.com/testwarranty 

3. GARANTII KEHTIVUSAEG. ‐  aastane garantii koosneb kahest 

osast, sõltuvalt seadme osast. Toote komponendid (välja arvatud 

soojuspildi andur) omavad garantiid mille pikkuseks on kaks aastat 

alates ostu sooritamisest. Soojuspildianduri garantiiaeg on kümme 

aastat alates ostu sooritamisest.  

http://www.flir.com/
http://www.flir.com/
http://www.flir.com/testwarranty


 

 

 
 

 

 

Kontaktandmed 

FLIR Systems, Inc. 

2770 SW Parkway Avenue 

Wilsonville, OR 97070 

USA 

Telefon: +1 ‐ ‐  
 

Klienditugi 

Tehniline tugi http://support.flir.com 

Tehniline tugi e-mail T&MSupport@flir.com 

Hooldusteenus e-mail Repair@flir.com  

Klienditeeniduse telefon +1 ‐ ‐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://support.flir.com/
mailto:T%26MSupport@flir.com
mailto:T%26MSupport@flir.com
mailto:Repair@flir.com
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