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Flir Scout TK

Termisk kikare, Infraröd kikare, Nattkikare och Night Vision – kärt barn har många namn. FLIR
Scout TK är en smidig termisk kikare i fickstorlek, som är perfekt till att utforska världen med och då
både om natten och under dåliga ljusförhållanden. Scout TK avslöjar din omgivning, och hjälper dig
med hjälp av infraröd teknologi att se personer, föremål och djur, även om det är mörkt och du inte
kan se särskilt mycket med blotta ögat. Till exempel kan Scout TK detektera en person (1,8m x
0,5m) på 90 meters avstånd i totalt mörker.
FLIR Scout TK kan användas till jakt, eftersök av försvunna personer eller djur, upplevelser i
naturen, eller på en tur med din hund i skogen om natten. Betjäning sker via fyra knappar, och
Scout TK är extremt enkel att använda - kräver varken speciell utbildning eller speciella kunskaper.
FLIR Scout TK stödjer 5 olika färgpaletter, som du kan välja mellan, och kan både ta stillbilder och
spela in video för senare användning.

Scout TK är robust byggd och avsedd för användning i naturen, IP67-klassificering och ett
temperaturområde från -20°C till 40°C betyder att du kan använda din kikare, även om naturen visar
sig från sin värsta sida. Med en full uppladdning av det inbyggda Li-ion batteriet, har du en
användningstid på minst 5 timmar.

SCOUT TK är både perfekt för användning under upplevelser i naturen och i din egen trädgård…
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SEKTION 1 Introduktion
1.1 OMFATTNING
Denna handbok täcker FLIR SCOUT TK-serien och alla tillämpliga komponenter. Det
rekommenderas att denna handbok läses och förstås för att optimera kamerans funktion.

1.2 INLEDNING
FLIR´s SCOUT TK Series termiska handhållna kameror ger användaren möjlighet att se tydligt i
totalt mörker, vilket ger en mängd information under vilken nattaktivitet som helst. Designen är
robust nog för att klara kraven på utomhusbruk. Den använder FLIRs patentskyddade Digital Detail
Enhancement™ bildbehandling och använder en fast fokuslins. Den har 4 externa knappar för
enhetens drift och en intern meny för att konfigurera alternativ. Se Användning av kameran och
Använd menysystemet för mer information om knappar och menyalternativ.

SCOUT TK SERIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Robust design
160 X 120 VOx Lepton® Microbolometer
20° horisontellt synfält
640 x 480 LCD-skärm
Handstorlek, lättviktsdesign (6 oz)
Snapshot och intern lagring för upp till 1000 bilder
Videoinspelning upp till 4 timmars video
Internt laddningsbart Li-Ion batteri
USB-kabel för laddning och nedladdning av bilder

SCOUT TK SERIES CAMERA LÅTER ANVÄNDAREN ATT:
•
•
•
•

Se djurliv och svår terräng vid reducerade siktförhållanden eller totalt mörker
Se igenom rök, damm och lätt dimma
Söka efter saknade husdjur
Skanna trottoarer, parkeringsplatser och andra offentliga områden i mörkret

UPPTÄCKT
Jag ser något

IGENKÄNNANDE
Det är ett fyrbent djur.

IGENKÄNNANDE
Det är ett fyrbent djur.

1.3 REGISTRERA DIN SCOUT TK
Du kan registrera din kamera online på: www.flir.com/scouttk/registration
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1.4 VARNING
•
•
•
•
•

För att säkerställa korrekt laddning ska kameran stängas av under hela laddningscykeln
Ladda bara kamerans batteri när temperaturen är mellan 0 till 40°C (32 till 104°F), annars
kan batteriet skadas
Skruva inte isär kamerahöljet. Isärskruvande kan orsaka permanent skada. Batteriet ska inte
bytas ut av användaren
Peka inte kameran mot strålkällor med hög intensitet som solen, lasrar eller bågsvetsare
Lämna inte fingeravtryck på kamerans infraröda optik. Rengör bara med sötvatten vid lågt
tryck och en lins duk

SEKTION 2. KOMMA IGÅNG
2.1 Packa upp och inspektera
FLIR SCOUT TK Series kamera är tillgänglig med funktioner, val, och tillbehör beskrivna i den här
manualen.
Se bifogad packlista till din kamera för att kontrollera det faktiska innehållet i ditt kamerapaket.
Förutom kameran är följande artiklar inkluderade i kamerapaketet:
•

FCC Konformitetsdeklaration

•

CE Konformitetsdeklaration

Snodd
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2.2 LADDA KAMERAN
Kamerans batteri ska vara fulladdat innan användning. Observera: Batteriet ska inte bytas ut av
användaren.
ATT LADDA KAMERANS BATTERI:
1. Lyft locket från USB-porten.
2. Anslut den medföljande kabeln till
FLIR SCOUT TK i kamerans USBport.
3. Anslut den motsatta änden av
kabeln till en USB-strömkälla.

LED indikatorn blinkar medan laddning sker. LED-indikatorns färg bestäms av laddningsnivån.
Blinkande LED-färg
Röd
Gul
Grön (Långt blinkande)
Grön (Kort blinkande)

Laddningsnivå
<10%
10-20%
>20%
100%

Under normal drift visar LED-indikatorns färg batteriets laddningsnivå.
LED-färg
Röd
Gul
Grön

Laddningsnivå
<10%
10-20%
>20%

SEKTION 3. ANVÄNDNING AV KAMERAN
3.1 KAMERAKNAPPAR
Det här avsnittet beskriver
användningen av kamerans
knappar.
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3.1.1 DIOPTRIJUSTERING
När du tittar genom okularet, justera positionen på dioptrispaken
för att optimera bildens skärpa i sökaren.

3.1.2 STRÖMKNAPPEN
Strömknappen utför följande funktioner:

3.1.3 DISPLAY BRIGHTNESS KNAPPEN
Tryck på knappen Display Brightness för att öppna
valskärmen visa ljusstyrka. Visa ljusstyrka kan bara
ställas in när valskärmen för skärmens ljusstyrka
visas. Det finns 8 ljusstyrkenivåer som kan väljas.
Grafen på vänster sida av valskärmen visa
ljusstyrka indikerar aktuell ljusstyrka.
När valskärmen visa ljusstyrka är vald har
knapparna följande funktionalitet:
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3.1.4 FÄRGPALETTKNAPPEN
Färgpalettknappen används för att välja den färgpalett som appliceras på bilden. Tryck på
färgpalettknappen för att öppna
färgpalettens valskärm. Färgpaletter kan
bara ändras när
färgpalettens valskärm är aktiv. Grafen på
vänster sida om färgpalettens valskärm visar
namn och färggradienter hos den aktuella
paletten.
Observera: Färgpalettens valskärm stängs
automatiskt efter tre sekunders inaktivitet.

SCOUT TK har 9 valbara färgpaletter.
VIT HET
Mest använda paletten. Heta föremål verkar
vita. Bra för scener med antingen hög eller låg
kontrast.

SVART HET
Heta föremål verkar svarta. Scener verkar mer
levande än White-Hot, speciellt på natten.

InstAlert

™

De hetaste sakerna i bilden är färgade och allt
annat är gråskala.
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GRADED FIRE 1
De hetaste sakerna i bilden är färgade med en
färggradient och allt annat är gråskala.

GRADED FIRE 2
Liknande Graded Fire 1 men har mer grå
nivåer färgade på toppen.

JÄRN
Järn simulerar glöden från föremål som värms
upp för synlig glödning, som ett järn i elden.

LAVA
Lava simulerar glöden av het lava mot
en kall yta. Färgerna är i stark
färgkontrast.
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REGN
Lämplig för scener med låg kontrast.

FÄRGHJUL
Liknande regn men har ännu mer
kontrast eftersom basfärgerna är
motsatser i färghjulet.

I färgpalettens valmeny har knapparna följande funktionalitet:
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3.1.5 SNAPSHOT-KNAPP
Snapshot-knappen används för att ta bilder och spela in video. Upp till 1000 bilder och upp till 4
timmars inspelad video kan lagras i kamerans internminne åt gången. Galleriet (tillgängligt via
användarmenyn) kan användas för att visa tagna bilder och inspelningar.
Obs: Inspelningar kan inte spelas upp i fotogalleriet, den första bilden visas i galleriet. Se avsnittet
Användarmeny för detaljer.
3.1.5.1 TA EN BILD
Tryck kort på snapshotknappen för att ta en enda bild.
Kameraikonen kommer att visas kort.
Om snapshotknappen trycks in innan den föregående
bilden har sparats, lagras den nya snapshotbilden.
Snapshotlagringen kan rymma upp till sex bilder i taget.
När snapshotlagringen är full visas en "Var god vänta ..."varning.

FLIR SCOUT TK har intern lagring för upp till 1000
bilder. När bildlagringsutrymmet är slut visas en "Gallery
full"-varning.

3.1.5.2 INSPELNING AV VIDEO
Om du vill spela in en video trycker du på och håller snapshotknappen intryckt. En filmkameraikon
och tidräknare över den förflutna tiden visas medan videon spelar in.
För att avsluta inspelningen och spara videon till kamerans
interna minne, tryck på snapshotknappen.

FLIR SCOUT TK har intern lagring för upp till 4 timmars
video. När videolagringsutrymmet är slut visas en "Video
media full”-varning.
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3.2 BATTERIMÄTARE
Följande bild förklarar batterimätaren vid körning med batteri
eller extern strömkälla.

SEKTION 4. ANVÄNDARMENY
4.1 ANVÄNDARMENY
För att komma till användarmenyn tryck på
strömknappen medan kameran är i drift. Då
visas användarmenyskärmen.

Följande objekt är tillgängliga i användarmenyn:
•
•
•
•
•

Batteri: Slår på/av batterimätaren på displayen.
Datum/Tid: Slår på/av datum/tid på displayen.
24 Timmar: Ändrar tidvisning mellan 12-timmars (AM/PM) och 24-timmarsläge.
Knappar: Aktiverar/inaktiverar skärmknappsdisplayen men för navigering.
Valbar automatisk avstängning ”Auto-off”. Alternativen är 5 min (standard),10 min, 20 min eller
aldrig.
• Ställ klockan: Används för att ställa in datum och tid.
• Om: Visar kamerans programversion och serienummer.
• Galleri: Åtkomst till kamerans snapshot och videobrowser.
I användarmenyn har knapparna följande
funktion:
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4.1.1 BATTERIINDIKATOR
Detta val används för att slå på/av batteriindikatorn på
displayen.

4.1.2 DATUM/TID
Detta val används för att slå på/av datum och tid på
displayen.

4.1.3 24 TIMMAR
När datum/tidsstämpeln är aktiverad i displayen växlar det
här alternativet tidsvisningen mellan 12 timmars (AM/PM)
och 24-timmarsläge.

4.1.4 KNAPPAR
Användaren kan aktivera/inaktivera
referensknappåtgärderna från displayen.
Knappfunktionerna som visas på skärmen matchar de
åtgärder som genereras genom att trycka på kamerans
knappar.

4.1.5 AUTO POWER OFF (APO)
Användaren kan ställa in hur länge kameran kan vara
aktiv utan användarinteraktion innan den stängs av.
Alternativen är 5 minuter (Standard), 10 minuter, 20
minuter och aldrig.
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4.1.6 STÄLL IN KLOCKAN
Tryck på snapshotknappen med klockalternativet
”Klocka” markerat kommer att ta fram dialogrutan
ställ klockan.

4.1.7 STÄLL IN KLOCKAN fortsättning
Nedanstående knappåtgärder kan användas för
att ställa in datum och tid:

4.1.7.1

OM

Genom att trycka på snapshotknappen med
alternativet ”Om” markerat hämtas dialogrutan
Om. Detta visar programvaran laddad i
kameran såväl som serienumret på kamera
och sensor. Tryck på valfri knapp för att
avsluta.

Den enda programvaran som har
möjlighet att uppdateras av
slutanvändaren är programvaran
"kamera". Se avsnittet
Programuppdatering för detaljer.
Dialogrutan Om ger följande
information.
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4.1.8 GALLERI
Tryck på snapshotknappen med alternativet
Galleri markerat kommer att starta snapshot
och videogalleriet.

Galleriet ger ett bekvämt sätt att granska
bilderna och videoinspelningsfiler som har
sparats i kamerans interna minne.

Knappfunktionen i Galleriet är:
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4.1.9 RADERA ENSKILD BILD/VIDEO
Knappfunktionen i dialogrutan radera enskild bild/video-raderingen är som följer:

4.1.10 Radera alla bilder/videor
Knappfunktionen i dialogrutan radera alla bilder/video är som följer:
Om du bekräftar raderingen kommer dialogrutan slutgiltig bekräftelse visas. Knappfunktionen i
dialogrutan slutgiltig radering av alla bilder/video är som följer:

BEKRÄFTA RADERING AV ALLA BILDER/VIDEOR
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AVSNITT 5. UNDERHÅLL
5.1 UPPDATERING AV PROGRAMVARAN
Programuppdateringar för din FLIR SCOUT TK finns på www.flir.com/hunting-outdoor/ under fliken
”Resurser”.
5.1.1 Programuppdateringsprocedur
För att uppdatera kamerans programvara:
1) Gå till fliken Resurser på www.flir.com/hunting-outdoor/
2) Ladda ner den senaste versionen av
programvaran till din dator
3) Ladda helt FLIR SCOUT TK
- Obs! Programuppdateringsproceduren kan inte
utföras vid låg batterinivå. Om batterinivån är för låg
för att slutföra programuppdatering visas
meddelandet ladda batteriet.
4) Slå på din FLIR SCOUT TK
5) Anslut din FLIR SCOUT TK till din dator med den
tillhandahållna USB-kabeln
6) Hitta och öppna enheten med namnet "FLIR" på din dator
7) Kopiera de senaste programfilerna till mappen märkt "UPDATE" på enheten som heter "FLIR".
När filen har kopierats tryck på Powerknappen två gånger och ta bort USB-kabeln från datorn.
- Obs: USB-kabeln måste tas bort inom tre sekunder från den första knapptryckningen.
8) Under programuppdateringen visas meddelandena nedan i okularet:
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9) Det tar ungefär 5 minuter för programvaran att
laddas. Kameran startas om när processen är klar.

5.2 BATTERIÖVERSYN OCH BYTE
Om batteriet håller på att laddas ur och behöver bytas, vänligen kontakta Elma Instruments för
detaljer om hur du returnerar enheten för service. För instruktioner om laddning av batteriet, se
Avsnitt 2.3 Laddning av kameran.

5.3 RENGÖRING AV SCOUT TK
Torka av kåpan med en fuktig trasa efter behov. Använd en torktrasa av hög kvalitet till linsen för att
avlägsna smuts eller kladd från linsen och displayfönstret. Använd inte slipmedel eller
lösningsmedel för att rengöra hus, lins eller displayfönster.

5.4 ÖVERTEMPERATURSSKYDD
Kameran har inbyggt övertemperatursskydd för att
förhindra skador på elektroniken. När ett
övertemperaturtillstånd upptäcks visas bilden nedan i tio
sekunder innan Scout TK stängs av. Efter en termisk
avstängning kommer inte Scout TK att slås på förrän
kamerans inre har återgått till en säker driftstemperatur.
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AVSNITT 6. SPECIFIKATIONER
6.1 AKTUELLT SPECIFIKATIONSDIAGRAM
Tabellen nedan innehåller de senaste produktspecifikationerna för FLIR SCOUT TK men som med
alla våra produkter allteftersom de utvecklas och vidareutvecklas kan dessa specifikationer ändras
utan förvarning.
SCOUT TK PRODUKTEGENSKAPER

PARAMETRAR

Starta upp

<10 sekunder

Detektortyp

160 x 120 VOx Lepton® Microbolometer

Termisk känslighet, Bandbredd
Field of View (H x V)
Bildbehandling
Medialagring

7,5–13,5μm
20 ° x 16 °
FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement ™

1000 bilder och 4 timmars video

ANVÄNDARGRÄNSSNITT
Display
Uppdateringsfrekvens
Färgpaletter
STRÖMFÖRSÖRJNING
Batterityp
Batterilivslängd (drift @ 20 ° C)
USB-port
OMGIVNING
Kapslingsklassning
Drifttemperatur
Lagringstemperatur
Droptest
FYSISK
Vikt
Storlek
Ursprungsland
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640 x 480 pixel LCD
<9 Hz
Valbara: WhiteHot/BlackHot/InstAlert™/
Graded Fire/Iron/Lava/Rain/Color Wheel
Intern Li-Ion Cell
> 5 timmar
Micro-USB
IP-67
-20°C till 40°C
-40°C till 60°C
1,2m
184g
14,9cm x 5,5cm x 5,5cm
USA

v. d. hlo 190423
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