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 לחיצה על הדק  האקדח כלפי המטרה :מדידת טמפרטורה .1                

 .כל זמן שלוחצים על הדק ימשיך המודד לקרוא את הטמפרטורה  .קרני הלייזר  2המטרה חייבת להיות בין                            

 ישמור את התוצאה האחרונה של המדידה על התצוגה  -שחרור ההדק             

 .שינוי כיוון יראה קריאות חדשות –לחיצה על ההדק תוך כדי תזוזה              

 לכל נקודת מטרה יכולה להיות טמפרטורה שונה              

 

 . גודל המטרה בתלות מרחק מהמטרה 2

 . 1:12למטרה הינו מודד זה הינו מהיר ביותר בתגובתו ויחס גודל      

 .12מ לחלק ל "ס 111מטר מהמטרה גודל המטרה יהיה  1אם מודדים במרחק של      

 .סמ8דהיינו גודל המטרה יהיה עיגול בקוטר של      

 .מ "ס 2.2גדול המטרה יהיה בקוטר של –מ מהמטרה "ס 01אם מודדים במרחק של      

 .התוצאה הינה ממוצע הטמפרטורה בתוך שטח המטרה      

           .עלינו להתקרב פיזית למטרה  -ם למדוד נקודה קטנה משטח המטרהאם רוצי     

                                                   

 זמזום /למודד יש אפשריות להתראה על טמפרטורה גבוהה או נמוכה בצפצוף. 0

 .במידה והטמפרטורה עולה על הטמפרטורה שנקבעה או מתחתיה      

 

 במידה וקיימת סטייה במדידה יש אפשרות לכוון את עוצמת הקרינה לקבל . 4 

 לות בטמפרטורה וההולכה החיצונית התוצאה יכולה להשתנות בת.תוצאה נכונה יותר       

  

 MODEלחצן .   2

 .מום ימינ /מפרטורת מקסימוםלט התראהועוצמת הקרינה  להגדרות שמש מ     

 .וחוזר על עצמו  מעבירה אותנו קדימה לשלב הבא  MODE כל לחיצה על  לחצן       

 .אין ללחוץ על הדק הפעלת המדידה  MODE  כאשר לוחצים לכיוון על לחצן       

 .מדידה יחזיר למצב מדידה ויוציא ממצב הגדרות /לחיצה על הדק ההפעלה      

 .יש לחצן עם חץ מעלה משמאל ולחצן עם החץ מטה לימין   MODEליד לחצן ה       

 .לחצנים אלו לכיוון לכל מצב       

 MODEלהלן סדר המצבים בלחיצה על לחצן ה       

 (  2..1מגיע עם ) לכיוון עוצמת הקרינה – 1לחיצה מס  .א

   OFFמגיע במצב    ON/OFFנעילת המכשיר  – 2לחיצה מס  .ב

 .או הפוך יש ללחוץ על אחד מלחצני החיצים   OFFל   ONכדי לשנות מצב בין 

 ( .ללא סגירה אוטומטית ) נעילת המכשיר הינה מדידה קבועה 

 ( עמית בלבדחד פ) ללא לחיצה –קביעת מדידה רצופה  -לנעילה

 .ולאחר ללחוץ על הדק ההפעלה פעם אחת בלבד  ONיש להעביר את המצב ל 

 .רק לחיצה נוספת תשחרר את המודד מנעילתו ותהפוך לקריאה רק עם לחיצה 

  ON/OFFקביעת התראה לטמפרטורה גבוהה  -0לחיצה מס  .ג

 קביעת הטמפרטורה שמעליה תהיה התראה – 4לחיצה מס  .ד

  ON/OFFתראה לטמפרטורה הנמוכה  קביעת ה -2לחיצה מס  .ה

 .מתחת לטמפרטורה זו תהיה התראה–קביעת הטמפרטורה הנמוכה  -6לחיצה מס  .ו

 ( מעגלי) וכן הלאה  –לכיוון הקרינה " א"חוזר למצב  -7לחיצה מס  .ז

 חובה להחליף סוללה לקבלת קריאות נכונות!!  יהיה סימון על הצג  -במידה והסוללה חלשה. 6            

       ( עם החץ מעלה ) י אלשניות על הלחצן השמ -0-4לחיצה ממושכת  – ייזר הפסקת  קרני הל/פעלהה. 7            

 .יכבה את תאורת המסך /יפעיל ( עם החץ מטה) לחיצה על לחצן ימני . 8            

                    

 


