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FLIR ONE PRO pikaopas

VAIHE 1 
Lataa FLIR One USB-C laturilla jossa on vähintään 1 A virtalähde. Latauksen 
tilasta kertova LED vilkkuu, kun laitetta ladataan. Akun ollessa täynnä valo 
on pysyvästi päällä.  Akun täyteen lataaminen kestää noin tunnin. On 
suositeltavaa ladata akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Huom: Flir ONE iOS version lataamiseen ei sovellu tavallinen iPhone 
Lightning- liitin.

VAIHE 2 
Lataa ja asenna FLIR ONE sovellus, joka on saatavilla Apple App Storesta ja 
Google Play Storesta.  Kun käynnistät FLIR ONE sovelluksen ensimmäistä 
kertaa, sovelluksen oma alkukäyttöopas auttaa FLIR ONE:n käytössä.

VAIHE 3
Paina laitteen pohjassa olevaa virta nappia käynnistääksesi laite. LED valo 
muuttuu oranssiksi, ja vilkkuu vihreänä kun laite on valmis käytettäväksi. 
Jos tarpeellista säädä liittimen pituutta sinisellä OneFit™ säätimellä. Laita 
FLIR ONE kiinni puhelimeesi ja käynnistä FLIR ONE sovellus. Sovellus pyytää 
vielä rekisteröitymään FLIR käyttäjäksi. 

VAIHE 4
Aloita FLIR Onen käyttö ja uusi ulottuvuus aukeaa!
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VÄRIPALETIT

• Paina ominaisuudet- ikonia näytön oikeasta alareunasta
• Valitse sopiva väripaletti 9 eri vaihtoehdosta 

PISTEMITTAUS JA ALUEMITTAUS

• Paina pistemittaus- ikonia näytön vasemmasta yläreunasta. Valitse piste-  
tai aluemittaustyökalu. Valitse mittaustyökalujen määrä ja paina ikonia 
uudestaan. Samanaikaisesti voit käyttää kolmea pistemittaustyökalua, 
kolmea neliön mallista aluemittaustyökalua ja kolmea ympyrän mallista 
aluemittaustyökalua. 

• Liikuta pistemittaustyökalua näytöllä painamalla ja pitämällä pohjassa. 
Muuta aluemittaustyökalun kokoa nipistämällä tai liikuta painamalla ja 
pitämällä pohjassa. 

AJASTIN
• Aseta ajastin 3 tai 5 sekunniksi 

VAIHDA KAMERAN KUVATILOJA
• Valitse video, kuva, tai ajastus (time-lapse)  

MSX® PARALLAKSI 
• Näytöllä näkyvä kuva on lämpökameran ja valokuvakameran 

yhdistelmäkuva. Tätä kutsutaan MSX (Multi-Spectral-Dynamic Imaging) 
kuvaksi. FLIR ONE Pro lämpökamera ja pystyy näyttämään lämpökuvaa 
myös täysin pimeässä ja kun on valoisaa niin FLIR ONE Pro 
valokuvakamera lisää selkeämmän MSX kuvan näytölle. 

• Voit muokata MSX kuvatilan suuntausta riippuen kuvaatko läheltä tai 
kaukaa. Paina ominaisuudet- ikonia oikeasta alareunasta, paina MSX 
etäisyys ja säädä jos on tarvetta.  

PISTE- JA ALUEMITTAUS

MSX DISTANCE SLIDER

MSX SUUNNATTU

VAROITUS
FLIR ONE ja FLIR ONE eivät ole 
vedenkestäviä. Ole varovainen jos 
käytät FLIR ONE tai FLIR ONE Pro:ta 
todella kuumien kohteiden lähellä.




