
Aan de gang
FLIR Si124
1 Snelstartgids
1. Plaats de accu in een van de vakken in de meegeleverde draagtas. Sluit de voe-

dingskabel aan op de camera.
2. Steek de voedingskabel voorzichtig in de camera en zorg ervoor dat de rode oriënta-

tiemarkeringen zijn uitgelijnd. De camera gaat automatisch aan wanneer de voeding
is aangesloten. De led aan de zijkant moet rood worden.

3. Om de camera uit te schakelen, koppelt u eenvoudig de voeding los door voorzichtig
de stekker uit de plug te halen.

Zie de gebruikershandleiding van de FLIR Si124 voor alle details.

2 Schermelementen

1. Zoom
2. Meerdere bronnen
3. Helderheid
4. Instellingen
5. Bladeren
6. Snapshot
7. Filter (gebruikt om verschillende soorten bronnen te markeren)
8. Afstand

3 Cloudservice
Als u wifi en de FLIR Acoustic Camera Viewer-cloudservice op uw apparaat hebt inge-
schakeld, krijgt u via de onderstaande URL met de opgegeven gebruikersnaam en
wachtwoord toegang tot de cloudportal. De resultaten kunnen worden gesynchroniseerd
via een beveiligd wifi-netwerk.

Website-URL: https://si124viewer.flir.com/
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