testo 885 / testo 890 warmtebeeldcamera
Korte handleiding

Deze beknopte handleiding
beschrijft de fundamentele
bedieningsstappen. Gelieve
voor de veilige omgang met het
product en voor gedetailleerde
informatie de gebruiksaanwijzing in acht te nemen.
Die is te vinden op
www.testo.com onder
Downloads op de pagina van
het betreffende product.

Analysesoftware testo IRSoft

Met de software testo IRSoft kunt u uw warmtebeelden uitgebreid en
gedetailleerd analyseren en professionele rapporten opstellen.
De software kunt u gratis en zonder licentie downloaden onder de volgende link
www.testo.com/irsoft

Overzicht
Bedieningsconcept
De camera kan op twee verschillende manieren bediend worden.
De bediening via touchscreen biedt een snelle toegang tot de functies. De
bediening via joystick maakt een bediening van de camera met één hand
mogelijk.
Capacitief touchscreen. De bediening is alleen mogelijk met de blote
vingertop (geen handschoenen) of geleidende invoerpennen.
In dit document worden telkens alleen die functies / knoppen vermeld, die
geactiveerd moeten worden:
•

Touchscreen-bediening: aantippen met de vingertop.

•

Joystick-bediening: eerst selecteren (joystick naar boven / beneden / rechts /
links bewegen om de oranjekleurige selectiekaders te verschuiven), dan
activeren (op joystick drukken).

Displayoppervlak

1 Beeldweergave: indicatie van IR-beeld of echt beeld.
2 Schaalweergave.
3

Selectieband cameramodus (opname / fotogalerij).

4 Menuband / Tabbladen (zie hieronder).
5 Statusindicaties.

Menuband / Tabbladen, menu
Functies worden opgeroepen via de menuband.
De menuband bestaat uit 3 tabbladen.
Afhankelijk van de selectie van het tabblad staan
er verschillende functies ter beschikking.
Via het menu kunnen de meeste functies uit de
3 tabbladen en tal van andere functies worden
opgeroepen. Menu openen:
>

|

.

Ingebruikname
Geheugenkaart erin plaatsen
1. Deksel van de onderste interface-terminal
openen (1).
2. Geheugenkaart (SD- of SDHC-kaart) in de
kaartgleuf schuiven (2).
> Om de geheugenkaart eruit te nemen: op de
geheugenkaart drukken om de vergrendeling
te ontspannen.

Accu contacteren
1. Deksel van het accuvak (3) aan de onderkant
van de camera openen.
2. Accu (4) volledig in de accugleuf schuiven,
tot hij inklikt.
-

De camera start automatisch.

3. Deksel van het accuvak sluiten.

Basisinstellingen uitvoeren
> Display openklappen en beschermfolie verwijderen van het display.
-

Het startbeeldscherm verschijnt op het display.

-

Bij het eerste inschakelen van de camera: De dialoog Landinstellingen
(Country settings) en Tijd/Datum instellen worden na elkaar geopend,
voor het instellen van de taal van het instrument, de temperatuureenheid
(°C/°F) en de tijd / datum.

✓ De dialoog Landinstellingen (Country
settings) is geopend.
1. Op gewenste taal tippen. Indien nodig met
/
geven.
-

De geactiveerde taal wordt gemarkeerd met
een vinkje.

2. Op
-

scrollen om andere talen weer te

tippen om de eenheid te wijzigen.

De geactiveerde eenheid wordt rechtsboven
op het display getoond.

3. Op
tippen om ingevoerde gegevens te
bevestigen.
-

De dialoog Tijd/Datum instellen wordt
geopend.

tippen om het
4. Op de bovenste knop
invoermasker Tijd te openen.
5. Waarden voor Uur en Minuut instellen met
/

.

tippen om ingevoerde gegevens te
6. Op
bevestigen.
tippen om het
7. Op de onderste knop
invoermasker Datum te openen.
8. Waarden voor Dag, Maand en Jaar instellen
met

/

.

tippen om ingevoerde gegevens te
9. Op
bevestigen.
10.Op

tippen het invoermasker te sluiten.

Eerste oplading van de accu
De camera wordt geleverd met een gedeeltelijk geladen accu. Laad accu´s vóór
het eerste gebruik volledig op.
> De voor het nationale stroomnet benodigde
adapter op de netadapter steken.
1. Afdekking van de bovenste interface-terminal
openen (1).
2. Netadapter aansluiten aan de netbus (2).
3. Netstekker aansluiten aan een contactdoos.
-

De camera start automatisch.

Om de accu te laden kan de camera ingeschakeld blijven of uitgeschakeld
worden. Dit heeft geen invloed op de duur van het laadproces.
> [
-

] ingedrukt houden om de camera uit te schakelen.

De lading van de accu wordt gestart (LED knippert).

4. Na volledig laden van de accu (LED brandt) de camera isoleren van de
netadapter.

Fundamentele bedieningsstappen
Handlus instellen / Deksel van het objectief bevestigen
> Camera op de linkerkant leggen.
1. Bovenkant van het kussen van de handlus
naar boven klappen (3).
2. Riem van de handlus naar boven
klappen (4).
3. Rechter hand van rechts door de handlus
steken.
4. Handlus door hem losser te maken / aan te
trekken aanpassen aan de grootte van de
hand en riem van de handlus weer
bevestigen.
5. Bovenkant van het kussen van de handlus
naar beneden klappen.
> Clip van het deksel van het objectief (5) door
de lus aan de handgreep (6) leiden.

Display / Handgreep draaien
OPGELET
Beschadiging van het display!
> Camera niet tegen het uitklapbare display aan houden.
> Display maar tot aan de voelbare aanslag uitklappen en draaien.
Display draaien
> Display uitklappen (max. 90°) en draaien (max. -180° / +90°).
Handgreep draaien
1. Rechter hand door de handlus steken.
2. Camera met de linker hand fixeren. Daarvoor
het huis in het voorste deel van de camera
houden (1).
3. Handgreep door de rechter hand te draaien
in de gewenste positie brengen (2). Hem
daarvoor met de middel- en ringvinger naar
beneden drukken. Om hem in de
tegenovergestelde richting te draaien hem
met de bal van de hand naar boven duwen.

Camera in-/uitschakelen
> Op [

] (3) drukken.

-

Het startbeeldscherm verschijnt op het
display. Er verschijnt informatie over het
instrument (bijv. serienummer, typebenaming, firmware-versie).

-

Het meetbeeld wordt geopend. Meetwaarden
aan cursor en schaal verschijnen pas na
afsluiting van de stabiliseringsfase
(herkenbaar aan een zich draaiend symbool
rechtsboven in het display).

- De camera voert ca. om de 60s een automatische ijking uit. Dit is
herkenbaar aan een „klikken“. Het beeld wordt daarbij gedurende een kort
moment bevroren.
> Om uit te schakelen: [ ] (3) ingedrukt houden, tot de bevestigingsdialoog
op het display verdwijnt.

Beeld handmatig scherpstellen
OPGELET
Beschadiging van de motormechaniek mogelijk!
> Focusseerring alleen draaien bij gedeactiveerde autofocus (statusindicatie
in het display linksboven:
).
> Autofocus deactiveren:
-

Status

|

.

wordt weergegeven (linksboven).

> Focusseerring (1) van het objectief draaien,
tot het beeld scherp is.

Beeld automatisch scherpstellen
> Autofocus activeren:
-

Status

|

.

(linksboven) wordt weergegeven.

> [Initiator] (2) aantippen.
-

Er verschijnt een oranjegekleurd kader. Het
beeld wordt automatisch in dit bereik
gefocust (scherpgesteld).

Beeld opnemen (bevriezen / opslaan).
1. > Op [Initiator] (2) drukken.
-

Het beeld wordt bevroren (staand beeld).

> Geheugenplaats kiezen.

aantippen.

2. Beeld opslaan: [Initiator] nog eens
indrukken of
-

aantippen.

Het IR-beeld wordt opgeslagen, het echt
beeld wordt automatisch aan het IR-beeld
gehangen.

> Beeld niet opslaan: Op [Esc] (3) drukken.
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