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Nr Beskrivning Funktion 

1 Bakåtknapp Tryck för avsluta menyn eller 
återgå till föregående meny. 

2 Filknapp Tryck för att öppna album. 
3 Inställningsknapp Tryck för att öppna 

inställningsgränssnittet. 
4 Ficklampa Utfyllnadsljus på objekt samt 

avger blinkande larm. 
5 Värmeobjektiv Visar den termiska bilden. 
6 Optisk lins Visar den optiska bilden. 

 

 



 

 

 
 

 

Nr Beskrivning Funktion 

7 Strömknapp Håll in för att slå på/stänga av enheten. 
8 Knapp för att ta bild  Tryck: ta stillbild/stopp inspelning 

 Håll intryckt: starta inspelning 
9 Fäste för stativ För att fästa ett stativ. 

10 Fästpunkt för rem För att fästa remmen. 
11 Indikering Indikerar enhetens laddningsstatus.  

 Lyser rött: normal laddning 
 Blinkar rött: laddningsfel 
 Lyser grönt: fulladdad 
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12 Gränssnitt av typ-C Ladda enheten eller exportera filer med typ C-kabel. 
13 Summer Avge hörbart larm. 

 
Temperaturmätning 

Med den inbyggda högkänsliga IR-detektorn och högprestandasensorn är temperaturmätområdet 
-20 °C till 400 °C. Noggrannheten vid temperaturmätning är ± 2 °C eller 2 % när 
omgivningstemperaturen är 15 °C till 35 °C och objektets temperatur överstiger 0 °C. 

Svep ned-meny 
Ljusstyrkan kan justeras i svep ned-menyn och funktioner som Wi-Fi, Bluetooth, Hotspot, 
skärmsändning, ficklampa och mörkt/ljust läge kan aktiveras. 

Anslutning till klientprogram 
Du kan se realtidsvisning, stillbildstagning och inspelning via HIKMICRO Viewer-appen på telefonen. 
Skanna QR-koden på höljet för att hämta programvaran. 
Du kan ladda ned HIKMICRO Analyzer (https://www.hikmicrotech.com/en/product-c-detail/18) för 
att analysera bilder offline och skapa en rapport på din PC. 

Bildjustering 
Flera typer av paletter och bildlägen kan väljas för att uppfylla olika observationskrav. Nivå och 
omfång kan justeras manuellt eller automatiskt för att uppnå en bra termisk effekt för bättre analys 
av skillnader i temperatur.  
I automatiskt läge justerar enheten parametrarna för temperaturområdet automatiskt. I manuellt 
läge, tryck på ett område på skärmen som intresserar dig eller tryck på pilarna till vänster på 
skärmen för att justera temperaturintervallet att visa. 
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Obs! Klickljud och frusen bild är normala fenomen. Klickljudet genereras av FFC 
(plattfältskorrigering), som används för att korrigera skärmens olikformighet, förbättra bildkvaliteten 
och uppnå bättre temperaturresultat. 

 

Bruksanvisning 
För detaljerad vägledning för handhavandet, skanna QR-koden för att hämta bruksanvisningen. 

 
 

Juridisk information 
© 2022 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Alla 

rättigheter förbehålles. 
Om bruksanvisningen 
Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning 
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och underhåll av produkten. Bilder, diagram och 
illustrationer och all annan övrig information är enbart 
avsedda som beskrivningar och förklaringar. 
Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående 
meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av 
fast programvara eller av andra skäl. Den senaste 
versionen av bruksanvisningen finns på HIKMICRO:s 
webbplats (www.hikmicrotech.com/).  
Använd bruksanvisningen tillsammans med vägledning 
och assistans från yrkespersoner som utbildats i att ge 
stöd för produkten.  

Deklaration avseende varumärken 

och övriga av HIKMICRO:s varumärken och 
logotyper tillhör HIKMICRO i olika jurisdiktioner. 
Andra varumärken och logotyper som omnämns tillhör 
respektive ägare.  

ANSVARSFRISKRIVNING 

BRUKSANVISNINGEN OCH DEN PRODUKT SOM BESKRIVS, 
MED DESS HÅRDVARA, MJUKVARA OCH FIRMWARE 
TILLHANDAHÅLLES ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”MED 
ALLA FEL OCH BRISTER” SÅ LÅNGT DETTA ÄR TILLÅTET 
ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. HIKMICRO 
UTFÄRDAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA 
ELLER UNDERFÖ RSTÅDDA, INKLUDERANDE UTAN 
BEGRÄNSNING, FÖ R SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE 
KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖ R ETT VISST ÄNDAMÅL. 
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN SKER HELT PÅ EGEN RISK. 
DU SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLA 
HIKMICRO ANSVARIGA FÖ R NÅGRA SÄRSKILDA SKADOR, 
FÖ LJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE, 
BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖ R FÖ RLORAD 
AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSSTÖ RNING, FÖ RLUST AV 
DATA ELLER DOKUMENTATION, OAVSETT OM DETTA 

BASERAS PÅ AVTALSBROTT, ÅTALBAR HANDLING 
(INKLUSIVE FÖ RSUMLIGHET), PRODUKTANSVAR ELLER 
ANNAT I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV 
PRODUKTEN, ÄVEN OM HIKMICRO HAR MEDDELATS ATT 
RISKEN FÖ R SÅDANA SKADOR ELLER FÖ RLUSTER 
FÖ RELIGGER.  
DU BEKRÄFTAR ATT INTERNETS NATUR INNEBÄR 
INBYGGDA SÄKERHETSRISKER OCH HIKMICRO TAR 
INGET ANSVAR FÖ R ONORMAL ANVÄNDNING, 
INTEGRITETSLÄCKOR ELLER ANDRA SKADOR SOM 
ORSAKAS AV CYBERATTACKER, HACKERATTACKER, 
VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER MED 
INTERNET. HIKMICRO KOMMER DOCK ATT 
TILLHANDAHÅLLA LÄMPLIG TEKNISK SUPPORT OM SÅ 
KRÄVS.  
DU ACCEPTERAR ATT ANVÄNDA PRODUKTEN I ENLIGHET 
MED ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR OCH DU ÄR ENSAMT 
ANSVARIG FÖ R ATT SÄKERSTÄLLA ATT DIN 
ANVÄNDNING EFTERLEVER TILLÄMPLIGA LAGAR. DU ÄR 
I SYNNERHET ANSVARIG FÖ R ATT ANVÄNDA 
PRODUKTEN PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT DEN INTE 
INKRÄKTAR PÅ NÅGRA RÄTTIGHETER SOM ÄGS AV 
TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, RÄTTEN 
TILL PUBLICERING, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, SAMT 
DATASKYDD OCH ANDRA INTEGRITETSRÄTTIGHETER. DU 
FÅR INTE ANVÄNDA PRODUKTEN FÖ R NÅGRA 
FÖ RBJUDNA SLUTANVÄNDNINGAR, INKLUSIVE 
UTVECKLING ELLER PRODUKTION AV 
MASSFÖ RSTÖ RELSEVAPEN, UTVECKLING ELLER 
PRODUKTION AV KEMISKA ELLER BIOLOGISKA 
STRIDSMEDEL, ELLER NÅGRA AKTIVITETER SOM ÄR 
RELATERADE TILL NUKLEÄRA SPRÄNGMEDEL ELLER 
OSÄKRA NUKLEÄRA BRÄNSLECYKLER, ELLER SOM STÖ D 
FÖ R Ö VERGREPP AV MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. 
I DE FALL INNEHÅLLET I BRUKSANVISNINGEN STÅR I 
KONFLIKT MED TILLÄMPLIGA LAGAR, GÄLLER DE 
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SISTNÄMNDA. 

Föreskrifter 

Deklaration om EU-överensstämmelse 

 Denna produkt och om tillämpligt dess 
levererade tillbehör är CE-märkta och 
överensstämmer därför med de gällande 
harmoniserade europeiska standarder som finns 
angivna i EMC-direktivet 2014/30/EU, 
RE-direktivet 2014/53/EU och RoHS-direktivet 
2011/65/EU 

 
2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter 
märkta med denna symbol får inte kastas som 
osorterat hushållsavfall inom EU. För lämplig 
återvinning ska produkten återlämnas till din 
lokala återförsäljare vid inköp av motsvarande 
ny utrustning eller lämnas in på en särskild 
återvinningsstation. Mer information finns på: 
www.recyclethis.info. 

 
2006/66/EC (batteridirektivet): Produkten 
innehåller ett batteri som inte får 
avfallshanteras som osorterat hushållsavfall 
inom EU. Se produktdokumentationen för 
specifik information om batteriet. Batteriet är 
märkt med denna symbol som kan innehålla 
bokstäver för att indikera kadmium (Cd), bly (Pb) 
eller kvicksilver (Hg). Batteriet ska återlämnas till 
din återförsäljare eller lämnas in på en särskild 
återvinningsstation, för korrekt återvinning. Mer 
information finns på: www.recyclethis.info. 

Säkerhetsanvisningar 
Anvisningarna är avsedda att säkerställa att användaren 
kan använda produkten på korrekt sätt för att undvika 

fara eller förlust av egendom. 
Lagar och regler 
● Användningen av produkten måste följa lokala 

elsäkerhetsbestämmelser. 
Transport 
● Förvara enheten i ursprungsförpackningen eller en 

liknande förpackning vid transport. 
● Behåll allt emballagematerial efter att det packats upp 

för framtida användning. Vid eventuella fel måste du 
returnera enheten till fabriken med det ursprungliga 
emballagematerialet. Transport utan det ursprungliga 
emballagematerialet kan resultera i att enheten 
skadas och företaget påtar sig inget ansvar. 

● Tappa inte produkten och utsätt den inte för fysiska 
stötar. Håll enheten borta från magnetiska störningar. 

Strömförsörjning 
● Ingångsspänningen ska uppfylla kraven för en 

begränsad strömkälla (3,85 V DC, 570 mA) enligt 
standarden IEC61010-1. Se de tekniska 
specifikationerna för detaljerad information. 

● Kontrollera att kontakten är ordentligt ansluten till 
eluttaget. 

● Anslut inte flera enheter till en och samma 
strömadapter, för att undvika överhettning eller 
brandfara som orsakas av överbelastning. 

Batteri 
● Det inbyggda batteriet går inte att demontera. 

Kontakta tillverkaren för reparation om så behövs. 
● Ladda INTE andra batterityper med den medföljande 

laddaren. Kontrollera att det inte finns något 
brännbart material inom 2 m från laddaren medan 
laddningen pågår. 

● Vid långtidsförvaring av batteriet måste det laddas 
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upp helt en gång i halvåret för att batteriets kvalitet 
ska bevaras. Annars kan skador uppstå. 

● Placera INTE batteriet i närheten av en värmekälla 
eller en öppen eld. Undvik direkt solljus. 

● Batteriet får INTE sväljas då detta kan orsaka kemiska 
brännskador. 

● Batteriet får INTE placeras inom räckhåll för barn. 
● När enheten är avstängd och RTC-batteriet fulladdat, 

lagras tidsinställningarna i sex månader. 
● Vid den första användningen, ladda enheten under 

minst 2,5 timmar i avstängt läge. 
● Batteriets spänning är 3,85 V och batterikapaciteten är 

2100 mAh. 
● Batteriet är certifierat enligt UL2054. 
Underhåll 
● Kontakta din återförsäljare eller närmaste 

servicecenter, om produkten inte fungerar som den 
ska. Vi åtar oss inget ansvar för problem som orsakats 
av obehörig reparation eller obehörigt underhåll. 

● Några komponenter i enheten (t.ex. 
elektrolytkondensatorer) måste bytas ut regelbundet. 
Den genomsnittliga livslängden varierar, så 
regelbundna kontroller rekommenderas. Kontakta din 
återförsäljare för att få mer information. 

● Torka försiktigt av enheten med en ren trasa och en 
liten mängd etanol, vid behov. 

● Om utrustningen används på ett sätt som inte anges 
av tillverkaren kan det skydd som ges av enheten 
försämras. 

● Vi rekommenderar att du skickar tillbaka enheten för 
kalibrering en gång om året, och kontaktar din lokala 
återförsäljare för information om underhållspunkter. 

Användningsmiljö 
● Utsätt INTE enheten för extremt varma, kalla, frätande, 

salthaltiga alkaliska eller fuktiga miljöer. Se till att 
driftmiljön motsvarar enhetens krav. 
Drifttemperaturen bör vara -10 °C till 50 °C, och 
luftfuktigheten mindre än 95 %. 

● Enheten kan endast användas på ett säkert sätt i 
områden under 2000 meter över havet. 

● Placera enheten i en torr och miljö med god 
ventilation. 

● Enheten får INTE utsättas för kraftig elektromagnetisk 
strålning eller dammiga miljöer. 

● Rikta inte objektivet mot en högintensiva källa såsom 
laser. 

● Om någon laserutrustning används, måste du se till att 
enhetens objektiv inte exponeras för laserstrålen, då 
detta kan medföra att objektivet bränns sönder. 

● Enheten är lämplig för inom- och utomhusbruk, men 
får inte utsättas för våta miljöer.  

● Skyddsklassificeringen är IP 54. 
● Föroreningsgraden är 2. 
Teknisk support 
● Portalen https://www.hikmicrotech.com hjälper dig 

som HIKMICRO-kund att få ut det mesta av dina 
produkter från HIKMICRO. Portalen ger dig tillgång till 
vårt supportteam, program och dokumentation, 
serviceavtal etc. 

Nöd 
● Om det kommer rök, lukt eller oljud från enheten, 

stäng omedelbart av strömmen, koppla från 
strömkabeln och kontakta servicecentret. 

 

Tillverkarens adress 

Rum 313, Enhet B, Byggnad 2, 399 Danfengvägen, 
Underdistriktet Xixing, Distriktet Binjiang, Hangzhou, 



 

 

Zhejiang 310052, Kina 
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. 
 
FÖ RSÄKRAN OM Ö VERENSSTÄMMELSE: Produkter i den 
termiska serien kan vara föremål för exportkontroller i 
olika länder eller regioner, inklusive utan begränsning, 
USA, Europeiska unionen, Förenade kungariket och/eller 
andra länder som skrivit under Wassenaar-avtalet. 

Rådgör med en professionell juridisk konsult, en expert 
på regelefterlevnad eller lokala myndigheter avseende 
krav på exportlicenser om du har för avsikt att överföra, 
exportera eller vidareexportera produkter i den termiska 
serien mellan olika länder. 
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Facebook: HIKMICRO Thermography   LinkedIn: HIKMICRO 
Instagram: hikmicro_thermography    YouTube: HIKMICRO Thermography 
E-mail: info@hikmicrotech.com   Website: https://www.hikmicrotech.com/ 

UD27750B 

 

 




