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 לקוחות נכבדים,

 

 זה  מדידה מכשירדיקו בע"מ מודה לכם על שרכשתם חברת ל
 . BOSCH מתוצרת חברת

 

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת 
 זה.  ממוצרשתוכלו להפיק את מרב התועלת 

 

במידה שתיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, 
 אנא פנו למעבדת השירות הקרובה על פי הפירוט הנמצא בגב

 החוברת. 

 

 לדיקו בע"מ                                                                    
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 בטיחות וראותה
יש לקרוא ולציית לכל ההוראות על 
מנת לעבוד באופן בטיחותי עם כלי 

בכלי  גנות המשולבותהמדידה. ה
המדידה עלולות להיפגע אם לא ייעשה בכלי 

המדידה שימוש בהתאם להוראות המסופקות. 
לעולם אל תהפכו את סימוני האזהרה על כלי 

המדידה לבלתי ניתנים לזיהוי. אחסנו הוראות 
אלו במקום בטוח וכללו אותן עם כלי המדידה 

 בעת העברתו לצד שלישי.
  נון שימוש בציוד הפעלה או כוו -זהירות

אחר או שימוש בשיטות עיבוד שונות מאלו 
המוזכרות כאן עלול להוביל לחשיפה 

 מסוכנת לקרינה.
  כלי המדידה מסופק עם תווית אזהרה

בייצוג כלי המדידה  7)מסומנת כמספר 
   בעמוד הגראפי(.

 
 

  אם הטקסט בתווית האזהרה אינו בשפת
המדינה שלכם, הדביקו את תווית האזהרה 

מעליה לפני הפעלת  שסופקה בשפתכם
 הכלי בפעם הראשונה.
הלייזר כלפי  קרןאל תפנו את 

אנשים או בעלי חי ואל תביטו 
ישירות לתוכה או לתוך 

 השתקפות שלה, גם לא ממרחק.
אתם עלולים לעוור מישהו, לגרום לתאונות או 

 לסכן את עיניכם.
  במידה וקרן הלייזר פוגעת בעיניכם יש

 יד להסיט את המבט.לעצום עיניים ומ
 .אל תבצעו שינויים כלשהם בציוד הלייזר 
  אל תשתמשו במשקפי צפייה בלייזר

משקפי הצפייה בלייזר  כמשקפי בטיחות.
הלייזר, אך אינם  קרןמשמשים לשיפור נראות 
 מגנים מפני קרינת לייזר.

  אל תשתמשו במשקפי צפייה בלייזר
משקפי  שים.כמשקפי שמש או בתנועה בכבי

הצפייה בלייזר אינם מעניקים הגנת קרינת 
אולטרה סגול מוחלטת ומפחיתים את תחושת 

 תפיסת הצבעים.

  עבדה מדאגו לתיקון כלי המדידה רק על ידי
בחלקי חילוף  מוסמכת המשתמשת

כך תוודאו כי בטיחות כלי המדידה  מקוריים.
 נשמרת.

  גלאי התרמיבאל תניחו לילדים להשתמש 
הם עלולים לעוור שלא במתכוון  גחה.ללא הש

 אנשים אחרים או את עצמם.
  אל תפעילו את כלי המדידה בסביבה

נוזלים, גזים או אבק  נוכחותב למשלנפיצה, 
גצים עלולים להיווצר בכלי המדידה,  דליקים.

 אשר עלול להצית את האבק או האדים.
  הלייזר כלפי אנשים או  קרןאל תפנו את

הלייזר  קרןיטו לתוך בעלי חיים ואל תב
 בעצמכם )אפילו לא ממרחק(.

  לפני תחילת עבודה עם הכלי עצמו )כגון
הרכבה, תחזוקה וכו'( כמו גם בעת הובלה 

ואחסון, הוציאו את מארז הסוללות מכלי 
סכנת פציעה מהתנעה מקרית של  המדידה.

 .ON/OFFמתג 
 .סכנת קצר.  אל תפתחו את מארז הסוללות              

 הגנו על מארז הסוללות מפני חום,          
 למשל מפני אור שמש חזק רציף,           
 סכנת פיצוץ.אש, מים ולחות.           

  כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו
אותו מחפצי מתכת אחרים כגון אטבי נייר, 

מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי 
צור מגע מתכת קטנים אחרים העלולים לי

יצירת קצר בין המסופים  ממסוף אחד לשני.
 עלול לגרום לכוויות או לאש.

 עלול להיפלט נוזל ממארז קיצוןי בתנא ,
הסוללות. הימנעו ממגע עם הנוזל. אם נוצר 
מגע בטעות, שטפו במים. אם נוצר מגע בין 

 הנוזל לעיניים, פנו לסיוע רפואי נוסף.
לגרום  פליטת נוזל ממארז הסוללות עלול

 לגירויים או כוויות.
  במקרה של נזק ושימוש בלתי נאות במארז

הסוללות, עלולים להיפלט אדים. ספקו 
 אוויר צח ופנו לסיוע רפואי אם יש תלונות.
 האדים עלולים לגרות את מערכת הנשימה.

  הטעינו רק בעזרת המטען שצוין על ידי
מטען המתאים לסוג אחד של מארז  היצרן.

ליצור סיכון שריפה כאשר נעשה סוללות עלול 
 בו שימוש עם מארז סוללות אחר.

השתמשו בסוללה אך ורק בשילוב עם מוצר 
Bosch  שלכם. אמצעי זהירות זה לבדו מגן

 על הסוללה מפני עומס יתר מסוכן.
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  השתמשו רק במארזי סוללות מקוריים של
Bosch  במתח הרשום על תווית השם של

ש במארזי בעת שימו כלי המדידה שלכם.
סוללות אחרים, כלומר חיקויים, מארזי סוללות 

משופצים או מותגים אחרים, קיימת סכנת 
פציעה כמו גם סכנת נזק לרכוש כתוצאה 

 מפיצוץ מארזי סוללות.
  מארז הסוללות עלול להינזק מחפצים חדים

כגון מסמרים או מברגים או מכוח חיצוני 
מעגל קצר פנימי עלול  המופעל עליו.

, התלקחומארז הסוללות עלול ל להתרחש
להעלות עשן, להתפוצץ או להתחמם יתר על 

 המידה.
  זהירות! במהלך שימוש בכלי מדידה עם

®Bluetooth עלולה להתרחש הפרעה עם ,
מכשירים ומערכות אחרים, מטוסים 

ומכשירים רפואיים )כגון קוצבי לב, עזרי 
שמיעה(. כמו כן, לא ניתן להחריג לחלוטין 

ת של נזק לבני אדם ובעלי את האפשרו
חיים בקרבה ישירה. אל תשתמשו בכלי 

בקרבת מכשירים  Bluetooth® מדידה עם
רפואיים, תחנות דלק, מפעלים כימיים, 
אזורים בהם קיים סיכון פיצוץ, ואזורים 
הכפופים לפיצוצים. אל תשתמשו בכלי 

במטוסים. הימנעו  Bluetooth®מדידה עם 
 לאורך זמן.מהפעלה בקרבה ישירה לגוף 

והלוגו הינם  Bluetooth®סימון המילה 
סימנים מסחריים רשומים בבעלות 

Bluetooth SIG, Inc.  וכל שימוש בסימנים
נעשה  Robert Bosch GmbHאלה על ידי 
 תחת רישיון.

 

 תיאור המוצר ומפרט טכני
והשאירו אותו  מוד התמונותעאנא פתחו את 

 הוראות ההפעלה. פתוח בעת קריאת
 

 שימוש מיועד
כלי המדידה נועד למדידה ללא מגע של 

השטח, טמפרטורת הסביבה טמפרטורת פני 
ודד הפרשי טמפרטורות המכשיר מולחות יחסית. 

ומתריע על סיכוי  ומזהה גשרים תרמיים
ר ותיעובש אינם ניתנים לא נבגי להיווצרות עובש.

בעזרת כלי המדידה. עם זאת, הוא מסוגל לסייע 
דם של התנאים בהם עלולים להיווצר בזיהוי מוק
 נבגי עובש.

אסור להשתמש בכלי המדידה למדידת 
טמפרטורה על אנשים ובעלי חיים או לצרכים 

 רפואיים אחרים.

  כלי המדידה אינו מתאים למדידת טמפרטורת
פני שטח של גזים. מדידת טמפרטורה של 

)מחבר  ביזר משליםאנוזלים אפשרית בעזרת 
(, אשר ניתן לחבר אל כלי המדידה Kוג מס

 .25דרך הממשק 
האור של כלי המדידה נועד לתאורה ישירה של 

אזור העבודה וכלי המדידה על מנת לצלם 
 תמונות. הוא אינו מתאים להארת חדר בבית.

אסור להשתמש בנקודות הלייזר כמחוון לייזר. הן 
 משמשות אך ורק לסימון משטח המדידה.

 

 י המוצרמאפיינ
המספור במאפייני המוצגים מתייחס לאיורי כלי 

 המדידה בעמוד הגרפי. 

 / מחבר תרמי  USBמכסה לשקע מיקרו  1
 (K)סוג 

 לייזר קרן תיציא חפת 2
פתיחת נעילה למארז סוללות / מתאם  חצןל 3

 סוללות / מכסה סוללות
 ONמתג מדידה / מתג  4
 חיישן לחות וטמפרטורת סביבה 5
 מספר סידורי 6
 אזהרת לייזרתווית  7
 USBכבל מיקרו  8
 Bluetooth®מתג שמירה / שליחה באמצעות  9

 מתג פעולה ימני 10
 מתג חץ ימני 11
 ON/OFFמתג  12
 מתג חץ פונה כלפי מטה / הורדת רמת זום 13
 מתג הפעלת / כיבוי אור 14
 מתג חץ שמאלי 15
 מתג חץ פונה כלפי מעלה / העלאת רמת זום 16
 מתג פעולה שמאלי 17
 תצוגה 18
 פרטורת סביבהמגן לחיישן לחות וטמ כסהמ 19
 לרצועת נשיאה בקח 20
 מגן לעדשת קליטת אינפרה אדום כסהמ 21
 מצלמה 22
 עדשת קליטה לקרינת אינפרה אדום 23
 יציאת תאורהתח פ 24
 יישן חיצוניחעבור  Kמחבר מסוג  25
 USBשקע מיקרו  26
 סוללה יתב 27
 סוללותכסה מ 28
 פתח סוללות 29
 *וולט 10.8ה סולל 30
 מכסה סוללות 31

ים *האביזרים המאוירים או מתוארים אינם כלול
 כאספקה סטנדרטית.
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 נתונים טכניים

 GIS 1000 C GIS 1000 C גלאי תרמי

 K83 3.. 3 601 K83 370 601 3 מספר פריט

 מ' 0.1 – 5 מ' 0.1 – 5 טווח עבודה

 טווח מדידה
 טמפרטורת שטח -
 טחשמטמפרטורת  -
 בודהעטמפרטורת  -
 לחות יחסית -

 
-40...+1000 °C 
-40...+1000 °C 

-10...+50 °C 
0...100 % 

 
-40...+1000 °C 
-40...+1000 °C 

-10...+50 °C 
0...100 % 

 דיוק מדידה )אופייני(
 (1טמפרטורת שטח 

–40...–20.1 °C 
–20...–0.1 °C 

0...+100 °C 

+100 °C < 
 טמפרטורת סביבה

 אופיינית
 (1לחות יחסית 

20% > 
20…60% 

60…90% 

 
 

±2.5 °C 
±1.5 °C 

±1 °C 

±1 % (>400 °C- 2 %) 
 

±1 °C 
 

± 3% 
± 2% 

± 3% 

 
 

±2.5 °C 
±1.5 °C 

±1 °C 

±1 % (>400 °C- 2 %) 
 

±1 °C 
 

± 3% 
± 2% 

± 3% 

  (3( 2אופטי )יחס למרחק הנמדד: נקודת מדידה 
50:1 

 
50:1 

 2 2 סיווג לייזר

 635nm, <1mW 635nm, <1mW סוג לייזר )אופייני(

 (, משוער25°C -)בלייזר  קרןקוטר 
 מ' 1במרחק  -
 מ' 5במרחק  -

 
 
 מ"מ 6

 מ"מ 10

 
 
 מ"מ 6

 מ"מ 10

 מנגן( -סוללות )אלקלי 
 

 יון( -מארז סוללות )ליתיום 

4 X 1.5  6וולטLR (AA עם( )
 מתאם סוללה

 וולט 10.8

4 X 1.5  6וולטLR (AA) 

 חיי סוללה
 מנגן( -סוללות )אלקלי  -
 יון( -מארז סוללות )ליתיום  -

 
 שעות 3
 שעות 5

 
 שעות 3
- 

תמונות הפנימי מספר תמונות בזיכרון ה
 )אופייני(

200 < 200 < 

Bluetooth® Bluetooth® 4.0  קלאסי(
 (4וצריכת אנרגיה נמוכה( 

Bluetooth® 4.0  קלאסי(
 (4וצריכת אנרגיה נמוכה( 

 USB 2.0 2.0פתח 

 ק"ג 0.55 ק"ג EPTA 01:2014 0.55משקל לפי הליך 

 מ"מ X 89 X 214 136 מ"מ X 89 X 214 136 גובה( Xרוחב  Xמידות )אורך 

 טמפרטורת סביבה מותרת
 בעת הטענה -
 (5בעת הפעלה  -
 בעת אחסון -

 
0...+45 °C 

–10...+50 °C 
–20...+70 °C 

 
- 

–10...+50 °C 
–20...+70 °C 

 - וולט .... GBA 10.8 סוללות מומלצות

  AL  ...11 CV מטענים מומלצים
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 >. 0.999ם של ובמידת פליטת אינפרה אדו C°23 –20בטמפרטורת סביבה של  (1
 מאותות המדידה. 90%(. ישים עבור 2005)תאריך פרסום: יולי  4.3עמוד  VDI/VDE 3511מידע לפי  (2

 סטיות של תוצאות המדידה אפשריות בכל הטווחים מעבר למידות שצוינו בנתונים הטכניים.
 מתייחס למדידת אינפרה אדום, ראו תרשים: (3

  

  
 

גיה נמוכה, יתכן ולא יתאפשר ליצור התחברות, מותנה בדגם בצריכת אנר Bluetooth®עבור מכשירי  (4
 .SPPחייבים לתמוך בפרופיל  Bluetooth®ובמערכת ההפעלה. מכשירי 

 .C 0° >ביצועים מוגבלים בטמפרטורות  (5
 הנתונים הטכניים נקבעו עם סוללה מהיקף האספקה.

 וג.בלוחית הסיו 6כלי המדידה ניתן לזיהוי בבירור באמצעות מספר סידורי 
 

 

 הרכבה
 אספקת חשמל

 AAכלי המדידה ניתן להפעלה באמצעות סוללות 
או באמצעות מארז סוללות  מסופקות עם הכליה

 K83 601 3. פריט מס' Boschיון של  –ליתיום 
באמצעות  גם : כלי המדידה ניתן להפעלה370

 .סוללות רגילות
 

 הפעלה עם סוללות
( )ראו איור K83 370 601 3)לא לפריט מס' 

A) 
 סוללות מוכנסות לתוך מתאם הסוללות.ה
  מתאם הסוללות שאינו ניתן להטענה חוזרת

נועד רק לשימוש בכלי מדידה המיועדים של 
Bosch  ואסור להשתמש בו עם כלי עבודה

 חשמליים.
 יתבשל  27הסוללות, הסיטו את מכסה  להכנסת

. מקמו את 29הסוללות לתוך פתח הסוללות 
על מכסה ש במכסה בהתאם לאיורהסוללות 
לחצו את מכסה הסוללות על בית . 28 הסוללות
שתחושו כי הוא נתפס ומיושר עם  עדהסוללות 

 ידית כלי המדידה.
הסוללות, לחצו על מתג  להוצאת

כסה משל  3פתיחת הנעילה 
. החוצהאותו ומשכו  28 הסוללות

היזהרו שהסוללות לא תיפולנה 
החוצה. כדי לעשות זאת, אחזו בכלי 

 פונה כלפי 29תח הסוללות המדידה כאשר פ
מעלה. הוציאו את הסוללות. להוצאת הסוללות 

  , הכניסו יד29מפתח הסוללות  27בתוך מכסה 

החוצה  ית הסוללהבתוך המכסה ומשכו את ל
 באמצעות הפעלת לחץ קל על הדופן הצדדית.

החליפו תמיד את כל הסוללות בו זמנית. 
השתמשו רק בסוללות מאותו מותג ובעלות 

 לת זהה.קיבו
  הוציאו את הסוללות מכלי המדידה כאשר

בעת אחסון  לא נעשה בו שימוש לאורך זמן.
לאורך זמן, הסוללות עלולות להחליד 

 ולהתרוקן מאליהן.
 

 וולט 10.8וללה סהפעלה עם 
 ( K83 370 601 3פריט מס' )

 (B)ראו איור 
שימוש במארזי סוללות שאינם מתאימים  הערה:

ביל לתקלות או לגרום לכלי המדידה עלול להו
 לנזק לכלי המדידה.

מארז הסוללות מסופק טעון חלקית. על  הערה:
מנת להבטיח קיבולת מלאה של מארז הסוללות, 
הטעינו את מארז הסוללות במלואו לפני השימוש 

 הראשון.
  השתמשו רק במטענים הרשומים בנתונים

רק מטעני סוללות אלה מותאמים  הטכניים.
 ון של כלי המדידה שלכם.י -לסוללת ליתיום 

יון בכל עת  -ניתן להטעין מארז סוללות ליתיום 
מבלי להפחית מאורך חיי השירות שלו. הפסקת 

 הליך הטעינה אינה פוגמת במארז הסוללות.
  לאחר כיבוי אוטומטי של כלי המדידה, אל

. הסוללה ON/OFFתמשיכו ללחוץ על מתג 
 עלולה להינזק.

 אותו  חצול, 30מארז סוללות טעון  להכנסת
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עד שתחושו כי הוא  29לתוך פתח הסוללות 
 נתפס ומיושר עם ידית כלי המדידה.

, לחצו על מתגי 30מארז הסוללות  להוצאת
ומשכו את מארז הסוללות  3פתיחת הנעילה 

אל תפעילו . 29החוצה מתוך פתח הסוללות 
 .כוח

 

 ( K83 370 601 3הפעלה עם סוללות )
 (C)ראו איור 
, לחצו על מתגי 31כסה הסוללות לפתיחת מ

 והסירו את מכסה הסוללות. 3פתיחת הנעילה 
ודאו כי הכנסתם את הסוללות בקיטוב הנכון 

 בהתאם לאיור על מכסה הסוללות.
עד  31התקינו מחדש את מכסה הסוללות 

 שתחושו כי הוא נתפס.
החליפו תמיד את כל הסוללות בו זמנית. 

בעלות השתמשו רק בסוללות מאותו מותג ו
 קיבולת זהה.

  הוציאו את הסוללות מכלי המדידה כאשר
בעת אחסון  לא נעשה בו שימוש לאורך זמן.

לאורך זמן, הסוללות עלולות להחליד 
 ולהתרוקן מאליהן.

 

 מחוון מצב סוללות
בתצוגה מראה את מצב  gמחוון מצב הסוללות 

 .30הטעינה של הסוללות במארז הסוללות 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הפעלה
 ראשונית הפעלה

  שמרו את כלי המדידה יבש והגנו עליו מפני
 אור שמש ישיר, אבק ולכלוך.

  אל תחשפו את כלי המדידה לטמפרטורות
. למשל, אל קיצוניות או לשינויי טמפרטורה

תשאירו אותו ברכב לאורך זמן. במקרה של 
שינויי טמפרטורה קיצוניים, הניחו לכלי 

 המדידה להתרגל לטמפרטורת הסביבה לפני
במקרה של טמפרטורות קיצוניות או הפעלתו. 

שינויים בטמפרטורה, דיוק מכשיר המדידה 
 עלול להיפגע.

 .במקרה  ודאו כי כלי המדידה התאקלם נכון
של שינויי טמפרטורה קיצוניים, משך 

 דקות. 15עד  קחתלעשוי  התאקלמותה
  מנעו חבטה קשה או נפילה של כלי

 לאחר השפעות חיצוניות חמורות. המדידה
על מכשיר המדידה ובמקרה של חריגות 

לי כבתפקודיות שלו, עליכם לקחת את 
של מעבדה מורשית בהמדידה לבדיקה 

Bosch. 
  כלי המדידה מצויד בממשק רדיו. צייתו

להגבלות הפעלה מקומיות, למשל במטוסים 
 או בתי חולים.

 

 הפעלה וכיבוי
אינפרה מעדשת קליטת  21הסירו את פקק המגן 

מחיישן הלחות  19ואת פקק המגן  23אדום 
במהלך העבודה, ודאו . 5וטמפרטורת הסביבה 

 5והחיישן  23, עדשת הקליטה 22כי המצלמה 
אינם סגורים או מכוסים, אחרת לא ניתן יהיה 

 לבצע מדידות.
 ON/OFF 12כלי המדידה, לחצו על מתג  לכיבוי

. רצף התחלה יופיע בתצוגה 4במתג המדידה 
. לאחר רצף ההתחלה, כלי המדידה יהיה 18

במצב פעיל ובו נשמרה הפעם האחרונה בה 
 כובה הכלי. הלייזרים עדיין לא מופעלים.

רק בפעם הראשונה בה יופעל הכלי, תפריט 
יופיע בנוסף לרצף ההתחלה.  Tool"כלי" 

בתפריט זה תוכלו לכוון את הגדרות כלי 
ראו  )להפעלה, כשירהמהמדידה, כגון שפת 

(. אשרו 28" בעמוד Tool"תפריט משנה "כלי" 
את ההגדרות הנבחרות בלחיצה על מתג 

. לאחר מכן ניתן לשנות 17ההפעלה השמאלי 
 .Toolאת כל ההגדרות בתפריט משנה "כלי" 

  אל תשאירו כלי מדידה מופעל ללא השגחה
אנשים . וכבו את כלי המדידה לאחר השימוש

 הלייזר. קרןאחרים עלולים להתעוור מ
  הלייזר כלפי אנשים או  קרןאל תפנו את

בעלי חי ואל תביטו ישירות לתוכה או לתוך 
 השתקפות שלה, גם לא ממרחק.

בהגדרת המפעל, בהירות תאורת התצוגה 
שניות לאחר לחיצה על כל מתג על  30מופחתת 

מנת לחסוך באנרגיה. לחיצה על מקש כלשהו 
תפעיל חזרה את תאורת התצוגה במלוא 

עוצמתה. תוכלו לשנות משך זמן זה בתפריט 
)ראו "משך  Light Duration"משך תאורה" 

 (.29בעמוד  Light Durationתאורה" 
 

 החליפו את הסוללות במארז הסוללות
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. ON/OFFכלי המדידה, לחצו על מתג  לכיבוי
כלי המדידה ישמור את מצב ההפעלה הנוכחי 

ואת ההגדרה ולאחר מכן יכבה. החזירו את 
 כסהמואת  23לעדשת הקליטה  21המגן  כסהמ

 .5לחיישן הלחות וטמפרטורת הסביבה  19המגן 
אל תכבו את כלי המדידה באמצעות הוצאת 

מארז הסוללות או מתאם הסוללות, כיוון שפעולה 
זו עלולה להזיק לזיכרון הפנימי במקרים 

 מסוימים.
תוכלו  Shutdown Timeבתפריט "זמן כיבוי" 

להגדיר האם וכעבור כמה זמן כלי המדידה יכבה 
טית אם לא נלחץ אף מתג / לא מתבצעת אוטומ

 Shutdown Timeמדידה )ראו "זמן כיבוי" 
(. מצב ההפעלה וההגדרה הנוכחיים 18בעמוד 

 יישמרו אף הם כאשר הכלי יכבה אוטומטית.
אם הסוללות וכלי המדידה אינם נמצאים בתוך 
תחום הטמפרטורה המוגדר בנתונים הטכניים, 

אזהרה  כלי המדידה יכבה אוטומטית לאחר
סיבות ואמצעי  –קצרה )ראו "פתרון בעיות 

(. הניחו לכלי המדידה להגיע 18תיקון", עמוד 
 לטמפרטורה הנכונה והפעילו אותו שוב.

לחיסכון באנרגיה, הפעילו את כלי מדידה רק 
 כאשר אתם משתמשים בו.

 

 הגדרת רמת זום
למדידה רציפה ובעת מסירת צילומי מסך 

רטי התמונה בתצוגה שמורים, ניתן להציג את פ
 מ'. 5 -מ' ו 2מ',  0.5בשלושה מצבי זום שונים: 

רמות הזום מותאמות למרחק המקביל בין כלי 
המדידה והאובייקט הנמדד: במדידת מרחק של 

מעניקה את פירוט התמונה  מ' 2מ', רמת זום  2
 המיטבי )אופייני(.

. לחצו על eרמת הזום הנוכחית מופיעה במחוון 
להגדלת רמת הזום,  16י מעלה החץ הפונה כלפ

 להקטנתה. 13ועל החץ הפונה כלפי מטה 
 

 הארת המשטח הנמדד
בעת ביצוע מדידה באזורים חשוכים, תוכלו 

לשיפור תצוגת התוכן  24להפעיל את התאורה 
במסך. פעולה זו מסייעת להשגת תוצאה 

משופרת בעת שמירת תמונות מסך. לחצו על 
 .24להפעלת וכיבוי התאורה  14מתג 

לחיסכון באנרגיה, התאורה תכבה אוטומטית 
כאשר בהירות התצוגה מופחתת. תוכלו לשנות 

את משך התאורה בתפריט "משך תאורה" 
Light Duration  "ראו "משך תאורה(Light  

Duration  התאורה לא תופעל 29בעמוד .)
 אוטומטית כאשר תאורת התצוגה תופעל שוב.

זמינה כאשר לחיסכון באנרגיה, התאורה אינה 
 מצב הטעינה של הסוללות נמצא בתחום קריטי.

 

 הכנה למדידה
הגדרת רמת פליטת אינפרה אדום למדידות 

 טמפרטורת פני השטח
להגדרת טמפרטורת פני השטח, קרינת אינפרה 

אדום הטבעית אשר נפלטת על ידי האובייקט, 
נמדדת ללא מגע. למדידות נכונות, רמת פליטת 

בכלי המדידה )ראו  אינפרה אדום המוגדרת
( חייבת 19"רמת פליטת אינפרה אדום" בעמוד 

להיבדק ובמידת הצורך, להיות מותאמת 
 .לפני כל מדידהלאובייקט הנמדד 

לשינוי רמת פליטת אינפרה אדום מוגדרת, פתחו 
)ראו ניווט בתפריט  התפריט הראשיאת 

 (.19הראשי" בעמוד 
בחירת רמת פליטת אינפרה אדום שמורה  -

עבור רוב החומרים הנפוצים. בחרו את שמינה 
". חומריםהחומר המתאים בפריטי תפריט "

רמת פליטת אינפרה אדום התואמת תוצג 
 בשורה מתחתיו.

אם אתם יודעים מהי רמת פליטת אינפרה  -
אדום המדויקת של האובייקט הנמדד שלכם, 

יר ערך מספרי בתפריט "רמת דתוכלו גם להג
 ".Emissivity Degreeפליטת אינפרה אדום 

דום של החומר אהתוודעו לרמת פליטת אינפרה 
לחומרים המאוחסנים בזיכרון כלי  ףשלכם. בנוס

המדידה, תוכלו למצוא עוד חומרים בטבלה 
 שלהלן.

 

 חומר
רמת פליטת 
 אינפרה אדום

 0.04 אלומיניום, מלוטש

 0.25 אלומיניום, מחומצן

 0.04 פליז

 0.61 פליז, מחומצן

 0.20 ברזל, מלוטש

 0.65 ברזל, חלוד מעט

 0.25 ברזל, מגולוון

 0.07 כרום, מלוטש

 0.90 לבד גגות

  0.88 זכוכית
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  התוויות נכונות של טמפרטורת פני שטח
אפשריות רק כאשר רמת פליטת אינפרה 

אדום שהוגדרה ורמת פליטת אינפרה אדום 
מדידה של . לפיכך תואמותשל האובייקט 

מותנות אף הן  גשרים תרמיים וסיכון לעובש
 ברמת פליטת אינפרה אדום.

אם אובייקטים רבים העשויים מחומרים שונים או 
 בעלי מבנה שונה נמדדים באותה מדידה, התווית
טמפרטורת פני השטח מחייבת רק לאובייקטים 

התואמים את רמת פליטת אינפרה אדום 
 שהוגדרה.

 

מדידת משטח עבור מידות טמפרטורת 
 פני שטח

ת הלייזר המופקות על ידי כלי המדידה נקודו
מציינות את גבולות שמאל וימין של משטח 

מדידה עגול. קרינת האינפרה אדום של המשטח 
הנמדד נקבעת בעת ביצוע מדידת טמפרטורת 

 פני שטח ללא מגע.
להשגת תוצאות מדידה מיטביות, יישרו את כלי 

המדידה בניצב ככל הניתן למרכז המשטח 
 הנמדד.

 הלייזר כלפי אנשים או  קרןאת  אל תפנו
בעלי חי ואל תביטו ישירות לתוכה או לתוך 

 השתקפות שלה, גם לא ממרחק.
הגדלת המרחק בין כלי המדידה והמשטח 

הנמדד תגדיל את המרחק בין נקודות הלייזר 
 ולפיכך את גודל המשטח הנמדד בהתאמה.

  אל תאחזו בכלי המדידה ישירות כנגד
עלול להינזק מן  . כלי המדידהמשטח חם

 החום.
אם קשה לראות את נקודות הלייזר, תוכלו 

 Measuringמסגרת המדידה להפעיל את 
Frame b  בתצוגה )ראו "מסגרת מדידה" בעמוד

(. ניתן להשתמש במסגרת המדידה כהתוויה 17
למדידת המשטח ולסייע לנו במציאת הכיוון. 

מותנה במרחק המדידה, מסגרת המדידה עשויה 
ן המשטח הנמדד. המרחק הנמצא בין לסטות מ

 נקודות הלייזר הוא המכריע במדידה.
 הערות על תנאי מדידה

משטחים משקפי אור או מבריקים )למשל 
אריחים מבריקים או מתכת מלוטשת( עלולים 

לפגום במדידת הטמפרטורה. במידת הצורך, כסו 
את המשטח הנמדד בסרט דביק כהה ואטום 

סרט להתאקלם מעט המוליך חום היטב. הניחו ל
 על פני המשטח.

ודאו כי נעשה שימוש בזווית מדידה מסייעת על 
משטחים משקפי אור, על מנת להבטיח כי קרינת 

חום המשתקפת מעצמים אחרים אינה מעוותת 
את התוצאה. לדוגמה, השתקפות של חום גופכם 
עלולה להפריע למדידה חזיתית מעמדה אנכית. 

זכוכית או מדידה דרך חומר שקוף )למשל 
 פלסטיק שקוף( אינה אפשרית בעיקרון.

דיוק ואמינות תוצאות המדידה גדלים עם תנאי 
 מדידה טובים ויציבים יותר.

עלול  5חיישן הלחות וטמפרטורת הסביבה 
להינזק על ידי מזהמים כימיים, למשל על ידי אדי 
צבע או אמייל. מדידת טמפרטורת אינפרה אדום 

 ויר מאובק.ניזוקה מעשן, אדים או או
מסיבה זו, אווררו אזורים בתוך מבנים לפני 

המדידה, במיוחד כאשר האוויר מזוהם או ספוג 
 באדים.

לאחר האוורור, הניחו לחדר להתאקלם במשך 
 זמן מה עד שיגיע לטמפרטורה הרגילה שלו.

טמפרטורת סביבה ולחות יחסית נמדדות ישירות 
בכלי המדידה בעזרת חיישן הלחות וטמפרטורת 

. להשגת תוצאות מוצקות, אל תאחזו 5הסביבה 
בכלי המדידה ישירות מעל או ליד מקורות 

הפרעה כגון מקרנים או נוזלים פתוחים. בשום 
 .5אופן אל תכסו את חיישן 

 

 פעולות מדידה
 תצוגת מסך סטנדרטית

 

 
 

a.  תאריך / שעה: ראו "תאריך / שעה" בעמוד
17. 

b.  מסגרת מדידה: ראו "מדידת משטח
 .12טמפרטורת פני שטח" בעמוד  למדידת

c. :מחוון מצב 
 כלי המדידה מוכן למדידה. לחצו על       
 .4מתג מדידה       
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 מדידה )רציפה( מתבצעת: הלייזרים     
 מופעלים.    
 המדידה הסתיימה: הלייזרים כבו.     
 תוצאות המדידה קבועות.    

d.  "מחוון אות שמע כבוי )ראו "אות שמע
 (.18בעמוד 

e.  "מחוון רמת זום: ראו "הגדרת רמת זום
 .11בעמוד 

f.  מחוון®Bluetooth  מופעל )ראו "העברת
 (.91בעמוד  Bluetooth®נתונים דרך 

g.  "מחוון מצב סוללה: ראו "מחוון מצב סוללות
 .18בעמוד 

h. .מחוון פעולה / ערך שנמדד ללחות יחסית 
i.  מחוון פעולה / ערך שנמדד לטמפרטורת

 סביבה.
j.  / תוצאת טמפרטורת נקודת מחוון פעולה

 טל.
k.  ערך מינימום /מקסימום שנמדד

 לטמפרטורת סביבה במהלך המדידה.
l. .סולם תוצאות 

m. .סמל תפריט 
n.  מחוון התראת טמפרטורת פני שטח: ראו

 .19"התראת טמפרטורת פני שטח" בעמוד 
o.  ערך שנמדד עבור מדידת טמפרטורת

 משטח.
p. .מצב נוכחי 
q.  סימון לערך שנמדד או תוצאה )מותנה

 מצב הנבחר(.ב
r. .סמל גלריה 
s.  מחוון פעולה / ערך שנמדד לטמפרטורה

 ממוצעת.
t.  מחוון פעולה / ערך שנמדד לטמפרטורת

 מגע.
u. .מחוון רמת פליטת אינפרה אדום 
v. .סמל זיכרון 
 

 מדידה בודדת
פעם אחת  4לחצו בקצרה על מתג מדידה 

במצב הנבחר. החזיקו את להפעלת הלייזרים 
דידה מכוון לאובייקט הנמדד מבלי להזיז כלי המ

אותו עד שהערך הנמדד יוצג. המדידה עשויה 
 .1להימשך עד שנייה 

הלייזרים יכבו אוטומטית עם השלמת המדידה. 
 תוצאות המדידה יופיעו בתצוגה.

לתחילת מדידה  4לחצו שוב על מתג מדידה 
 חדשה עם פרמטרים שנקבעו למדידה.

 מדידה רציפה )מעקב(
לביצוע מדידות  4והחזיקו את מתג מדידה לחצו 

רצופות במצב נבחר. הלייזר נותר מופעל. 
בתנועות איטיות, כוונו את נקודות הלייזר אחת 

לאחר השנייה אל כל המשטחים אשר את 
הטמפרטורה שלהם ברצונכם למדוד. הזיזו 

באיטיות את כלי המדידה בתוך החדר לביצוע 
 מדידת לחות וטמפרטורת סביבה.

. ברגע המדדים בתצוגה מתעדכנים באופן רציף
, המדידה תופסק 4שתרפו ממתג המדידה 

והלייזרים יכבו. תוצאות המדידה האחרונות 
 תהינה קבועות בתצוגה.

לתחילת מדידה  4לחצו שוב על מתג המדידה 
 חדשה בפרמטרים שהוגדרו.

 

שמירת / תצוגת / שליחת תוצאות 
 המדידה

 vיכרון עם השלמת המדידה, יופיע סמל הז
בתצוגה כדי לציין כי תוכלו לשמור את תוצאות 

המדידה. כדי לעשות זאת, לחצו על מתג שמירה 
 .9שליחה  /

)תמונת  JPGתוצאות המדידה נשמרות כקובץ 
 מסך של תצוגה קבועה(.

 

 

כדי להציג תמונות מסך שמורות, לחצו  -
מתחת  17על מתג הפעולות השמאלי 

נות . התמונות האחרוrלסמל הגלריה 

 שנשמרו יופיעו בתצוגה.

או  11לחצו על מתג החץ הימני  - 
למעבר בין תמונות מסך  15השמאלי 

 שנשמרו.

תוצאות מדידה שהוצגו דרך  לשלוחכדי  - 
®Bluetooth / לחצו על מתג שמירה ,

אינו  Bluetooth®. אם חיבור 9שליחה 

מופעל )ראו "העברת נתונים דרך 
®Bluetooth על (, הוא יופ28" בעמוד

 בלחיצה על מתג שמירה / שליחה.

 

תמונות מסך שהוצגו, לחצו  למחוקכדי  -
תחת סמל  10על מתג הפעולות הימני 

 פח האשפה.

 

לאישור המחיקה, לחצו על מתג  -
 .Vמתחת לסמל  17הפעולות השמאלי 

 
 

לביטול המחיקה, לחצו על מתג  -
 .Xתחת סמל  10הפעולות הימני 

 

חזרה למצב ליציאה מצפייה בגלריה ו -
מדידה, לחצו על מתג הפעולות 

  מתחת לסמל החזרה. 17השמאלי 
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תוכלו גם למחוק את כל הקבצים השמורים בבת 
אחת. כדי לעשות זאת, ראו: מחיקת כל 

 .17התמונות, בעמוד 
 

 מצב טמפרטורת פני שטח
במצב טמפרטורת פני שטח, נמדדת טמפרטורת 

 פני השטח של האובייקט הנמדד.
ה תוכלו, למשל, לחפש נתיכים חמים מדי באופן ז

 או לאתר צנרת חימום או צינורות מים חמים.
למעבר אל מצב טמפרטורת פני שטח, חזרו 

למסך תצוגה סטנדרטית אם אינכם נמצאים בו. 
או מתג  15כעת לחצו על מתג החץ השמאלי 

שוב ושוב עד שיופיע חלון  11החץ הימני 
 Surface "טמפרטורת פני שטח"

Temperature  בתצוגה עם הסבר קצר על
המצב. להסתרת ההסבר, לחצו על מתג שמירה 

. להסתרת ההסבר ותחילת מדידה מיידית, 9
 .4לחצו על מתג המדידה 
וכוונו את כלי המדידה  4לחצו על מתג המדידה 

בניצב למרכז האובייקט הנמדד. עם השלמת 
המדידה, טמפרטורת פני השטח של האובייקט 

ן אליו כיוונתם את הכלי תוצג הנמדד האחרו
 .0בקביעות 

בעת ביצוע מדידה רציפה, טמפרטורת פני 
 qהשטח האחרונה שנמדדה תוצג עם סימון 

בסולם התוצאות. ערכי טמפרטורת מינימום 
ברגע  kומקסימום של המדידה יופיעו בהתוויה 

. 3°Cשההפרש בין הערכים שנמדדו יעלה על 
גבוה הערך הנוכחי  כך תוכלו לדעת עד כמה

 ביחס לטמפרטורות שכבר מדדתם.
 

 התראת טמפרטורת פני שטח
ניתן להשתמש בהתראת טמפרטורת פני שטח 

בכל המצבים. תוכלו להגדיר טמפרטורת מינימום 
 ומקסימום.

אם הטמפרטורה היא מתחת לטמפרטורת 
, מחוון Minimum Temperatureמינימום 

ישמע יהבהב בכחול וי nהתראת טמפרטורה 
 צליל אזהרה אם אות השמע מופעל.

אם הטמפרטורה חורגת מטמפרטורת מקסימום 
Maximum Temperature מחוון התראת ,

יהבהב באדום ויישמע צליל  nטמפרטורה 
 אזהרה אם אות השמע מופעל.

לשימוש בהתראת טמפרטורת פני שטח, פתחו 
)ראו "ניווט בתפריט  התפריט הראשיאת 

 (.17הראשי" בעמוד 

 .Functions פעולותחרו תפריט משנה ב -
התראת מינימום / מקסימום העבירו את  -

Alarm min / max  אלON. 
 Alarmהגדירו את טמפרטורת מינימום תחת  -

min. 
הגדירו את טמפרטורת מקסימום תחת  -

Alarm max. 
טמפרטורות מינימום ומקסימום שמורות כעת 

 .OFFכאשר תסיטו את ההתראה אל 
 

 מגע מדידת טמפרטורת
מדידת טמפרטורת מגע מאפשרת למדוד 

טמפרטורה של אובייקט העומד להימדד ישירות 
 .Kרגיל מסוג  יישןחבעזרת 
. אתם Kמסוג  חיישניםבהשתמשו רק  הערה:

עלולים להשיג תוצאות מדידה שגויות אם תחברו 
 צמדים תרמיים אחרים.

וחברו את הצמד  1פתחו את המכסה המקופל 
 .25חבר התרמי אל מ

  קראו והקפידו על הוראות ההפעלה של
 הצמד התרמי.

  יישןחמסיבות פיזיות, מדידה עם K  רגישה
להפרעות משדות חשמל ומשדות מגנטיים. 
בדיקת סבירות של ערכי התצוגה מומלצת. 

כיבוי פתאומי של הכלי, אשר נגרם 
מהפרעה חשמלית או מגנטית, אינו פוגם 

להשתמש בפעולת הכלי. אנו ממליצים 
 .Boschבאביזרים מקוריים של 

 tברגע שהצמד התרמי מחובר, מחוון הפעולות 
יופיע בתצוגה. הערך שנמדד של המחוון מתעדכן 

בהתמדה. להשגת תוצאה אמינה, המתינו עד 
שהערך המוצג יפסיק להשתנות. תהליך זה עשוי 

להימשך מספר דקות, מותנה בגרסת הצמד 
 התרמי.

למדידה בכל מצב טמפרטורת המגע ניתנת 
בנוסף לטמפרטורת פני השטח. עם זאת, 

טמפרטורת פני השטח משמשת תמיד כדי 
 לקבוע גשרים תרמיים וסכנת עובש.

יכבה  tהוצא, מחוון הפעולות  חיישןהאם 
לאחר הוצאת  1בתצוגה. סגרו שוב את מכסה 

 הצמד התרמי.
 

 מצב גשר תרמי )בדיקת רמת בידוד(
במצב גשר תרמי, טמפרטורת פני השטח 

טורת הסביבה נמדדות ומושוות זו לזו. וטמפר
 גדול בין הטמפרטורות,  שבמקרה של הפר
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מופיעה התווית אזהרה של גשר תרמי )ראו 
 (.19"גשר תרמי" בעמוד 

למעבר אל מצב גשר תרמי, חזרו למסך תצוגה 
סטנדרטית אם אינכם נמצאים בו. כעת לחצו על 

 11או מתג החץ הימני  15מתג החץ השמאלי 
 וב עד שיופיע חלון "גשר תרמי"שוב וש

Thermal Bridge  בתצוגה עם הסבר קצר על
המצב. להסתרת ההסבר, לחצו על מתג שמירה 

. להסתרת ההסבר ותחילת מדידה מיידית, 9
 .4לחצו על מתג המדידה 
וכוונו את כלי המדידה  4לחצו על מתג המדידה 

בניצב למרכז האובייקט הנמדד. עם השלמת 
רת פני השטח של האובייקט המדידה, טמפרטו

הנמדד האחרון אליו כיוונתם את הכלי תוצג 
וטמפרטורת הסביבה  0בקביעות בהתוויית 

 .iבהתוויה 
כלי המדידה משווה אוטומטית את הערכים ומציג 

 :lבסולם התוצאות  qפירוש של הערכים עם סימון 
בטווח הירוק )הפרש טמפרטורות  qסימון  -

3.5°C קל, גשר תרמי  <(: הפרש טמפרטורות
 לא קיים.

בטווח הצהוב )הפרש טמפרטורות  qסימון  -
3.5°C  6.5°עדC .הפרש טמפרטורות גבולי :)

יתכן כי קיים גשר תרמי באזור המדידה. יתכן 
כי הבידוד אינו מתאים בעמדה זו. חזרו על 

המדידה במידת הצורך בנקודה מאוחרת יותר 
בזמן. כאשר תעשו זאת, שימו לב לתנאים 

וניים העשויים להשפיע על המדידה, החיצ
למשל האם המשטח הנמדד מחומם באור 
שמש ישיר או האם המשטח הנמדד נמצא 

זמנית  ורידמבסמיכות לדלת פתוחה ואוויר צח 
 את הטמפרטורה.

בטווח האדום )הפרש טמפרטורות  qסימון  -
6.5°C  טמפרטורת פני השטח בתוך :)<

משטח המדידה סוטה משמעותית 
הסביבה. קיים גשר תרמי באזור  מטמפרטורת

 המדידה, המהווה התוויה לבידוד גרוע.
תוכלו לכוון ידנית את הפרש הטמפרטורות ממנו 

מוצג הסימון בטווח האדום. על מנת לעשות זאת, 
)ראו "ניווט בתפריט  התפריט הראשיפתחו את 

(. בחרו תפריט משנה 17הראשי" בעמוד 
. הגדירו את הפרש Functionsפעולות 

 Thermalגשר תרמי הטמפרטורות הרצוי תחת 
Bridge. 

אם גשר תרמי קיים, בדקו את הבידוד התרמי 
 באזור זה.

 מצב נקודת טל
טמפרטורת הסביבה והלחות היחסית )ראו 

( נמדדות במצב נקודת 19"לחות יחסית" בעמוד 
טל. טמפרטורת נקודת הטל מחושבת בהתבסס 

טל" על שני הערכים )ראו "טמפרטורת נקודת 
 (. גם טמפרטורת פני השטח נמדדת.19בעמוד 

מתבצעת השוואה של טמפרטורת נקודת טל עם 
טמפרטורת פני השטח והתוצאה מתפרשת 

כסיכון לעובש. לתשומת לבכם, תוצאות המדידה 
תקפות תמיד רק בתנאי המדידה הנוכחיים. לא 

ניתן לבצע מדידה לאורך זמן. אם הושגו תוצאות 
כם לחזור על המדידה מדידה קריטיות, עלי

 בשעות אחרות ובתנאים שונים.
למעבר אל מצב נקודת טל, חזרו למסך תצוגה 

סטנדרטית אם אינכם נמצאים בו. כעת לחצו על 
 11או מתג החץ הימני  15מתג החץ השמאלי 

 Dew"נקודת טל" שוב ושוב עד שיופיע חלון 
Point  .בתצוגה עם הסבר קצר על המצב

. 9על מתג שמירה להסתרת ההסבר, לחצו 
להסתרת ההסבר ותחילת מדידה מיידית, לחצו 

 .4על מתג המדידה 
וכוונו את כלי המדידה  4לחצו על מתג המדידה 

בניצב למרכז האובייקט הנמדד. עם השלמת 
המדידה, טמפרטורת פני השטח של האובייקט 

הנמדד האחרון אליו כיוונתם את הכלי תוצג 
והלחות  iהסביבה  , טמפרטורת0בקביעות 

טמפרטורת נקודת הטל . hהיחסית בהתוויה 
 .jהמחושבת תוצג תחת 

כלי המדידה משווה אוטומטית את הערכים ומציג 
 :lבסולם התוצאות  qפירוש של הערכים עם סימון 

בטווח הירוק: אין סכנת עובש בתנאים  qסימון  -
 הנוכחיים.

שימו  בטווח הצהוב: הערכים גבוליים. qסימון  -
לב לטמפרטורת החדר, לגשרים התרמיים 
וללחות, וחזרו על המדידה במידת הצורך 

 בנקודה מאוחרת יותר בזמן.
בטווח האדום: קיים סיכון עובש מוגבר  qסימון  -

כיוון שהלחות גבוהה מדי או טמפרטורת פני 
השטח קרובה לטמפרטורת נקודת הטל. 

 הערך החשוד מהבהב בהתוויה.
ש ניתנת כאשר טמפרטורת פני אזהרת סיכון עוב

מטמפרטורת נקודת הטל.  80%השטח מהווה 
מותנה  –כאשר ניתנת התראת סיכון עובש 

הפחיתו את הלחות באמצעות אוורור,  –בסיבה 
גשרים ב טפלווהעלו את טמפרטורת החדר 

 תרמיים.
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כלי המדידה אינו מסוגל לזהות נבגי  הערה:
של עובש עובש. הוא מציין רק היווצרות אפשרית 

 כאשר התנאים נותרים באותו המצב.
 

 מצב משתמש
טמפרטורת פני השטח, טמפרטורת הסביבה 

והלחות היחסית נמדדות במצב משתמש. 
טמפרטורת נקודת הטל והטמפרטורה הממוצעת 
)ערך ממוצע של טמפרטורות פני השטח במהלך 

מדידה רציפה( מחושבות בהתבסס על ערכים 
 אלה.

כים שלהלן בתצוגה לפי תוכלו להסתיר את הער
הצורך: טמפרטורה ממוצעת, לחות יחסית, 
 טמפרטורת סביבה וטמפרטורת נקודת טל.

 התפריט הראשיעל מנת לעשות זאת, פתחו את 
(. בחרו 17)ראו "ניווט בתפריט הראשי" בעמוד 

ואז בחרו  Functionsפעולות תפריט משנה 
. בו תוכלו User Mode"מצב משתמש" 

טמפרטורה את ההתוויות "להפעיל ולכבות 
"לחות" , .Average Tempממוצעת" 
Humidity , "טמפרטורת החדר"Room 

Temperature נקודת טל" ו"Dew Point. 
למדידות טמפרטורת פני שטח תוכלו לבחור 

של סולם  kהאם ערכי המינימום והמקסימום 
יותאמו אוטומטית או יוגדרו ידנית.  iהתוצאות 

"מצב ו אל תפריט כדי לעשות זאת, היכנס
ואז אל תפריט משנה  User Modeמשתמש" 

 .Scale Range"סולם טווחים" 
אם ברצונכם כי ערכי  Auto"אוטומטי" בחרו  -

k  יוגדרו אוטומטית כמו במצב טמפרטורת פני
שטח. ערכי טמפרטורות מינימום ומקסימום 

ברגע שההפרש  kשל המדידה יופיעו בהתוויה 
 .3°Cעל בין הערכים שנמדדו יעלה 

רת דלהג Preset"מוגדר מראש" בחרו  -
ערכים ידנית. הגדירו את הערך הרצוי בתפריט 

"מגבלת תחת  User Modeמצב משתמש" 
 Scale Lower Limitסולם נמוכה" 

 Scale Upper"מגבלת סולם גבוהה" ו
limit ערכי המינימום והמקסימום שהוגדרו .

. כך תוכלו, למשל, kידנית יופיעו בהתוויה 
צע תמונות מסך של השוואת מדידות שונות לב

 .qבעזרת סימון 
למעבר אל מצב משתמש, חזרו למסך תצוגה 

סטנדרטית אם אינכם נמצאים בו. כעת לחצו על 
 11או מתג החץ הימני  15מתג החץ השמאלי 

 "מצב משתמש" שוב ושוב עד שיופיע חלון 

User Mode  .בתצוגה עם הסבר קצר על המצב
. 9לחצו על מתג שמירה להסתרת ההסבר, 

דית, לחצו להסתרת ההסבר ותחילת מדידה מי
 .4על מתג המדידה 

וכוונו את כלי המדידה  4לחצו על מתג המדידה 
בניצב למרכז האובייקט הנמדד. הערכים 

 שנבחרו מוצגים עם השלמת המדידה.
 

 העברת נתונים
 USBהעברת נתונים דרך ממשקע 

 USBשקע מיקרו . חברו את 1מכסה פתחו את 
של כלי המדידה למחשב שלכם או למחשב  26

. ניתן 8המסופק  USBהנייד בעזרת כבל 
שנשמרו, להעביר אותם או  JPGלהעתיק קבצי 

למחוק אותם מן השיכרון הפנימי של מכשיר 
לאחר שתוציאו את  1המדידה. סגרו את מכסה 

 .USBכבל מיקרו 
 USBחברו את כלי המדידה דרך  הערה:

או למחשב נייד בלבד. הכלי עלול למחשב 
 להינזק אם יחברו אותו למכשירים אחרים.

לא ניתן להטעין את מארז הסוללות של  הערה:
. להטענת מארז USBכלי המדידה דרך ממשק 

הסוללות, ראו "הפעלה עם מארז סוללות" בעמוד 
22. 
 

 Bluetooth®העברת נתונים דרך 
, Bluetooth®כלי המדידה מצויד במודול 

מאפשר העברת נתונים באמצעות טכנולוגיית ה
רדיו למסופים / מכשירים ניידים מסוימים עם 

)למשל טלפונים חכמים,  Bluetooth®ממשק 
 טאבלטים(.

, Bluetooth®למידע על דרישות מערכת לחיבור 
בכתובת  Boschאנא היכנסו אל אתר 

www.bosch-professional.de. 
דידה, בכלי המ Bluetooth®להפעלת חיבור 

)ראו "ניווט בתפריט  התפריט הראשיפתחו את 
 Bluetooth®( והגדירו את 17הראשי" בעמוד 

יופיע בתצוגה. ודאו כי ממשק  f. המחוון ONאל 
®Bluetooth  הופעל במסוף / מכשיר הנייד

 שלכם.
 Boschיישומונים )אפליקציות( מיוחדים של 

זמינים להרחבת הטווח התפקודי של המסוף / 
הנייד ולפישוט עיבוד הנתונים. מותנה המכשיר 

במסוף / מכשיר, ניתן להוריד אותם בחנויות 
 היישומונים המתאימות:
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החיבור בין המסוף / מכשיר הנייד ובין כלי 
 Boschהמדידה נוצר לאחר שהופעל יישומון 

הופעלו(. אם  Bluetooth®)אם המודולים של 
כלי נמצאו כלי מדידה פעילים רבים, בחרו את 

המדידה המתאים. החיבור ייווצר אוטומטית אם 
 נמצא כלי מדידה פעיל אחד בלבד.

בעת יצירת חיבור בין כלי המדידה לבין  הערה:
המסוף / מכשיר הנייד )למשל טלפון חכם, 

טאבלט( בפעם הראשונה )זיווג(, יתכן כי 
של כלי המדידה.  PINתתבקשו להקליד את קוד 

 ".0000במקרה כזה, הקלידו "
, יתכן כי Bluetooth®בעת העברת נתונים דרך 

תחול השהיה בין המסוף / המכשיר הנייד וכלי 
 המדידה עקב תנאי קליטה גרועים.

 

 "תפריט ראשי"
 ניווט בתפריט הראשי

 

 

 Mainהתפריט הראשי לכניסה אל  -
Menu לחצו על מתג הפעולות ,

 mתחת סמל התפריט  10ימני ה
 במסך התצוגה הסטנדרטית.

יווט בתוך רמת התפריט, לחצו לנ - 
או  16על החץ הפונה כלפי מעלה 

שובה  13החץ הפונה כלפי מטה 
ושוב עד שהפריט הרצוי בתפריט 

 יואר בצבע.

 

אם יש תפריט משנה לפריט המואר  -
בתפריט, הוא יצוין על ידי חץ הפונה 

". לחצו על מתג …setימינה ליד "
לכניסה אל תפריט  11החץ הימני 

 המשנה.

 
אם יש אפשרויות רבות לפריט  -

מואר בתפריט, מוצגת ההגדרה 
הנוכחית בין שני חצים. לשינוי 
ההגדרה, לחצו על מתג החץ 

או על מתג החץ הימני  15השמאלי 
. הערכים המספריים ישתנו מהר 11

יותר אם תמשיכו ללחוץ על החץ 
 המתאים.

 

 

בפריטים מסוימים בתפריט  - 
. תוכלו להפעיל או לכבות פעולה

לכיבוי, לחצו על מתג החץ 
 OFFכך שהמילה  15השמאלי 

תואר. להפעלה, לחצו על מתג 
 ONכך שהמילה  11החץ הימני 

תואר. תוכלו גם להפעיל ולכבות 
את הפעולה בתפריט באמצעות 
לחיצה על מתג שמירה / שליחה 

9. 

 
להפעלת תפריט אב, לחצו על  -

תחת  17מתג הפעולות השמאלי 
הנבחרת  סמל חזור. ההגדרה

 תישמר.

 
התפריט הראשי ליציאה מן  -

Main Menu  וחזרה ישירות אל
מסך תצוגת התפריט 

הסטנדרטית, לחצו על מתג 
תחת סמל  10הפעולות הימני 

הבית. ההגדרה הנבחרת 
 תישמר.

 
תוכלו גם ללחוץ על מתג  -

ליציאה מכל תפריט  4המדידה 
וחזרה אל מסך תצוגת התפריט 

ת על הסטנדרטית. בלחיצה אח
המתג, ההגדרה הנבחרת 
תישמר אך לא תופעל כל 

 מדידה.
 

 Tool תפריט משנה "כלי"
ובחרו  Main Menuהתפריט הראשי פתחו את 

. הוא כולל את פריטי Tool "כלי"תפריט משנה 
 התפריט הבאים:

 :Languageשפה  -
תוכלו לשנות את  Languageשפה בתפריט 

 שפת על ההתוויות.
 :Time / dateשעה / תאריך  -

, פתחו את aלשינוי התאריך והשעה בהתוויה 
. Time & Dateשעה ותאריך תפריט משנה 

בתפריט משנה זה תוכלו גם לשנות את 
 פורמט התאריך והשעה.
 Timeשעה ותאריך ליציאה מתפריט משנה 

& Date 17, לחצו על מתג הפעולות השמאלי 
לשמירת ההגדרה, או על סמל  Vתחת סמל 

לפסילת  Xתחת סמל  10הפעולות הימני 
 השינויים.

 



 18 

 :Unitיחידה  -
תוכלו לבחור האם יוצגו  Unitיחידה בתפריט 

או  ”C°“מפרטי הטמפרטורה במעלות 
 .”F°“במעלות 

 :Audio Signalאות שמע  -
תוכלו  Audio Signalאות שמע בתפריט 

להפעיל אות שמע שיושמע כאשר מופעלת 
התראת טמפרטורת פני שטח או לכבות את 

 מע.אות הש
 :Measuring Frameמסגרת מדידה  -

 Measuringמסגרת מדידה בתפריט 
Frame  תוכלו להפעיל או לכבות את מסגרת

 .bהמדידה 
 :Colour Schemeסכימת צבעים  -

 Colour Schemeסכימת צבעים בתפריט 
תוכלו לבחור צבע של ערכי טמפרטורה 

והתוויות אחרות בתצוגה. ההגדרה תיושם גם 
 רות.לתמונות מסך שמו

 :Shutdown Time אוטומטי כיבוי -
 Shutdown Time אוטומטי כיבויבתפריט 

תוכלו לבחור את משך הזמן אשר אחריו כלי 
המדידה יכבה אוטומטית או לא נלחץ אף מתג. 

 תוכלו גם לנטרל אל הכיבוי האוטומטי על ידי 

. ככל Neverלעולם לא" גדרת "הבחירת 
 תחסכו יותרשמשך זמן הכיבוי קצר יותר, כך 

 נרגיה.א
 :Light Durationמשך תאורה  -

 Light Durationמשך תאורה בתפריט 
תוכלו לבחור את משך הזמן אשר אחריו 

בהירות תאורת התצוגה תונמך אם לא נלחץ 
אף מתג בכלי המדידה. תוכלו גם להאיר את 

התצוגה באופן קבוע על ידי בחירת הגדרת 
. ככל שמשך התאורה קצר Always"תמיד" 

 חסכו יותר אנרגיה.יותר, כך ת
 :Delete All Imagesמחיקת כל התמונות  -

 Delete Allמחיקת כל התמונות בתפריט 
Images  תוכלו למחוק את כל הקבצים

בזיכרון הפנימי בבת אחת. לחצו על מתג החץ 
לכניסה אל  …more" ותרעבור "י 11הימני 

תפריט המשנה. כעת לחצו על מתג הפעולה 
חיקת כל למ Vתחת סמל  17השמאלי 

תחת  10הקבצים, או על מתג הפעולות הימני 
 לביטול הפעולה. Xסמל 

 :Tool Informationמידע על הכלי  -
פתחו את תפריט משנה  למידע על כלי 

המדידה. כאן תמצאו את המספר הסידורי של 
 כלי המדידה ואת גרסת התכנה המותקנת.

 

 סיבות ואמצעי תיקון -פתרון בעיות 

 מתקנת פעולה סיבה שגיאה

לא ניתן להפעיל את כלי 
 המדידה.

מארז הסוללות או 
 הסוללות מרוקנים.

הטעינו את מארז הסוללות או הטעינו את 
 הסוללות.

 
הסוללות חמות או 

 קרות מדי.
הניחו לסוללות להגיע לטמפרטורה הנכונה או 

 החליפו אותן.

 

כלי המדידה חם או 
 קר מדי.

 ורה הנכונה.הניחו לכלי המדידה להגיע לטמפרט

 

זיכרון התמונה 
 פגום

פרמטו את הזיכרון הפנימי על ידי מחיקת כל 
(. 18התמונות )ראו "מחיקת כל התמונות" בעמוד 

אם הבעיה נמשכת, שלחו את כלי המדידה אל 
 .Boschסוכן שירות מוסמך לאחר המכירה של 

זיכרון התמונות 
 מלא.

ון אם יש צורך, העבירו את התמונות לאמצעי אחס
אחר )למשל מחשב או מחשב נייד(. לאחר מכן 

 מחקו את התמונות בזיכרון הפנימי.

 

שלחו את כלי המדידה אל סוכן שירות מוסמך  כלי המדידה פגום.
 .Boschלאחר המכירה של 

למדידת  tמחוון הפעולות 
טמפרטורת מגע אינו 

 מופיע בתצוגה.

 לחיישן 25חיבור 
 פגום.

ל סוכן שירות מוסמך לחו את כלי המדידה אש
 .Boschלאחר המכירה של 



19 

לא ניתן לחבר את כלי 
 המדידה למחשב.

כלי המדידה אינו 
 מזהה את המחשב.

בדקו אם הכונן במחשב שלכם מעודכן. יתכן כי 
יהיה צורך במערכת הפעלה חדשה יותר במחשב 

 שלכם.

 USBחיבור מיקרו 
 USBאו כבל מיקרו 

 פגום.

לי המדידה למחשב בדקו אם ניתן לחבר את כ
אחר. אם לא, שלחו את כלי המדידה אל סוכן 

 .Boschשירות מוסמך לאחר המכירה של 

 

חיישן לחות 
וטמפרטורת סביבה 

 פגום. 5

עדיין ניתן להשתמש בשאר הפעולות בכלי 
 המדידה.

שלחו את כלי המדידה אל סוכן שירות מוסמך 
 .Boschלאחר המכירה של 

 

 הגדרות
 וםקרינת אינפרה אד

קרינת אינפרה אדום היא קרינה אלקטרו 
מגנטית הנפלטת על ידי כל גוף. כמות הקרינה 

מותנית בטמפרטורה וברמת פליטת אינפרה 
 אדום של הגוף.

 

 רמת פליטת אינפרה אדום
רמת פליטת אינפרה אדום של חפץ מותנית 

בחומר ובמבנה פני השטח. היא מציינת כמה 
ואה חום אינפרה אדום החפץ פולט בהשו

לפליטת חום אידיאלית )גוף שחור, רמת פליטת 
 (.ƹ - 1אדום אינפרה 

 

 גשר תרמי
גשר תרמי הוא חפץ אשר מעביר חום פנימה או 

החוצה באופן בלתי רצוי. לכן הוא שונה 
משמעותית מטמפרטורת שאר הקיר או מן 

 הטמפרטורה הרצויה של קיר.
כיוון שטמפרטורת פני השטח של גשרים 

משאר החדר, סיכון העובש עולה  תרמיים נמוכה
 משמעותית במקומות אלה.

 

 לחות יחסית
לחות יחסית מספקת מידע על עוצמת אדי המים 
בהם רווי האוויר. היא מצוינת כאחוז מכמות אדי 

מים מרבית שהאוויר מסוגל לספוג. הכמות 
המרבית של אדי מים מותנית בטמפרטורה. ככל 

האוויר שהטמפרטורה גבוהה יותר, כך מסוגל 
 לספוג יותר אדי מים.

כאשר הלחות היחסית גבוהה מדי, סיכון העובש 
גובר. לחות נמוכה מדי עלולה להוביל לליקויים 

 בריאותיים.
 

 טמפרטורת נקודת טל
טמפרטורת נקודת טל מציינת את הטמפרטורה 

 בה אדי המים באוויר מתחילים להתעבות. 

ת היחסית וחלטמפרטורת נקודת הטל מותנית ב
אשר טמפרטורת פני כ טמפרטורת האוויר.וב

השטח נמוכה מטמפרטורת נקודת הטל, המים 
מתחילים להתעבות על פני השטח. ככל 

שההפרש בין הטמפרטורות גדול יותר והלחות 
 היחסית גבוהה יותר, כך גדול יותר העיבוי.

עיבוי על פני השטח מהווה גורם מרכזי להיווצרות 
 עובש.

 

 תחזוקה ושירות
 וניקוי תחזוקה

אחסנו והובילו את כלי המדידה רק במיכל מתאים 
כגון האריזה המקורית או תיק המגן )אביזר(. אל 

תאחסנו את כלי המדידה, לדוגמה, בשקית 
פלסטיק, כיוון שההתאדות עלולה להזיק לחיישן 

. אל תדביקו מדבקות 5הלחות והטמפרטורה 
 כלשהן ליד החיישן בכלי המדידה.

המדידה לאורך זמן מחוץ  אל תאחסנו את כלי
. כאשר כלי 50%עד  30%לטווח לחות בין 

המדידה מאוחסן בתנאים לחים או יבשים מדי, 
עלולות להתבצע מדידות שגויות בתחילת 

 ההפעלה.
 שמרו את כלי המדידה נקי בכל עת.

באמצעות מטלית לחה ורכה. אל  כלוךלנגבו 
 תשתמשו בחומרי ניקוי או חומרים מסיסים.

וי, אסור שנוזלים יחדרו לתוך כלי בעת הניק
 המדידה.

היזהרו מאוד במיוחד בניקוי חיישן הלחות 
, עדשת 22, המצלמה 5וטמפרטורת הסביבה 

הלייזר  קרןופתחי יציאת  24, האור 23הקליטה 
2. 

ודאו כי אין מוך במצלמה, על עדשת הקליטה או 
הלייזר. נקו את המצלמה, את  קרןבפתחי יציאת 

הלייזר רק  קרןטה ואת פתחי יציאת עדשת הקלי
 בחומרי ניקוי המתאימים גם לעדשות מצלמה. אל 
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תנסו להסיר לכלוך מן החיישן, המצלמה או 
, ואל טלית שאינה רכהמעדשת הקליטה בעזרת 

)סכנת תנגבו את המצלמה ועדשת הקליטה 
 שריטות(.

במקרה של צורך בתיקון, שלחו את כלי המדידה 
 (.משלים ביזראק מגן )באריזה המקורית או בתי

אם ברצונכם בכיול מחודש של כלי המדידה, 
)ראו  Boschאנא פנו אל מרכז שירות של 

 "שירות לאחר מכירה ושירות יישומים"(.
 

 הובלה
יון לשימוש חוזר כפופים  -מארזי סוללות ליתיום 

לדרישות חקיקת טובין מסוכנים. המשתמש יכול 
ת להוביל את מארזי הסוללות בכביש ללא דרישו

 נוספות. 
 כאשר מתבצעת הובלה באמצעות גוף שלישי
)למשל הובלה אווירית או סוכנות שילוח( יש 
חובה לנקוט באמצעי אריזה ותיוג מיוחדים. 

להכנת הפריט המיועד למשלוח, חובה להיעזר 
 ולהיוועץ במומחה להובלת חומרים מסוכנים.

סוללות רק כאשר המעטפת השליכו מארזי 
יקו או כסו מגעים פתוחים שלהם ללא נזק. הדב

וארזו את מארז הסוללה באופן כזה שלא יוכל 
 לנוע סביב בתוך האריזה.

אנא הקפידו על תקנות ארציות מפורטות 
 נוספות.

 

 השלכה
כלי מדידה, מארזי סוללות / סוללות, 

אביזרים ואריזות יש למיין באופן ידידותי 
 לסביבה.

נטענות אל תשליכו כלי מדידה וסוללות / סוללות 
 לאשפה הביתית!

 

  

 במדינות האיחוד האירופי בלבד:
בהתאם לקו המנחה האירופי 

2012/18/EU כלי מדידה שאינם ,
שמישים עוד, ובהתאם לקו המנחה 

, מארזי EC/2006/66האירופי 
סוללות / סוללות פגומים, חייבים להיאסף בנפרד 
 ולהיות מושלכים באופן המתאים להגנת הסביבה.

 
 

 לות / סוללותמארזי סול
 :Li-Ionיון  -ליתיום 

אנא הקפידו על ההוראות 
 .31בפסקה "הובלה" בעמוד 

 
 
 

סוללות משולבות מותר להוציא למיחזור רק על 
ידי אנשים מורשים. פתיחת המעטפת עלולה 

 להרוס את כלי המדידה.
יון מכלי המדידה,  -להוצאת סוללת גיבוי ליתיום 

או את מתאם  30אנא הוציאו את מארז הסוללות 
הסוללות. הוציאו את זכוכית המגן של התצוגה 

 ואז את רפידת המקשים.
כמוצג באיור, הסירו את 

 Uהאטבים בצורת 
 סוייכיהמחזקים את 

 המעטפת זו לזו.
פתחו את הברגים 

בתושבת והוציאו את 
המעטפת עם  יסוייכ

 לוחית הסיווג.
סוללת הגיבוי )תא 

כפתור( נמצאת בלוח 
תושבת. הסיטו אותה החוצה מן המעגל בתוך ה

המחזיק והשליכו אותה באופן המתאים להגנת 
 הסביבה.

 
 כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.
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 חוספק כ / הוראות בטיחות לשימוש במטען
 

 יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים וספקי כוח:
 

 .ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע 

 ו להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.אין להכניס א 

 .אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה 

 .יש להרחיק את המטען מנוזלים 

 ידית מרשת החשמל ולפנות במקרה של ריח מוזר רעשים שמקורם במטען יש לנתקו מ
 למעבדת שירות.

 בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה. המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה 

 .לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל 
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