دليل المستخدم
الجيل الثالث
لنظام التشغيل Android

دليل مستخدم FLIR ONE
ئ
والمر�  .يقدم
تماما ،بمزيج فريد من تقنية التصوير الحراري
يتيح لك  FLIR ONEرؤية العالم بطريقة جديدة ً
ي
ت
ال� تحتاج إليها الستخدام .FLIR ONE
هذا الدليل الخاص بالمستخدم المعلومات ي

التوصيل بالهاتف
وحدة التحكم ف ي� االرتفاع OneFit™
كام�ا مرئية
ي
كام�ا حرارية
ي
مصباح ش
مؤ� الشحن LED
منفذ الطاقة USB-C
مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
ش
ومؤ� الطاقة

المنظر من أسفل

شحن FLIR ONE
آ
ف
ف
قم بتوصيل طرف موصل  USB-Cالخاص بكبل الطاقة ي�  ،FLIR ONEثم قم بتوصيل الطرف الخر ي� مصدر
أمب� .سوف يومض مصباح ش
مؤ� الشحن  LEDأثناء قيام الجهاز بالشحن .يستغرق
للتيار
الكهر� بشدة  1ي
بي
تماما .عندما يكون الجهاز مشحونًا بالكامل ،سوف يومض مصباح
 FLIR ONEساعة واحدة الستكمال الشحن ً
ش
مؤ� الشحن  LEDباستمرار .يجب عدم شحن  FLIR ONEأثناء االستخدام.
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تطبيق FLIR ONE
لأ
نز
خ� لتطبيق  FLIR ONEعىل متجر  Apple Appومتجر  .Google Playقم بت�يل التطبيق
يتوفر إ
الصدار ا ي
وتثبيته ،ثم ابدأ تشغيله .قم بتشغيل  FLIR ONEوتوصيله بهاتفك .إذا كان جهاز  FLIR ONEمغلقًا،
كام�ا  FLIR ONEف� الهاتف قبل أن يمكنك عرض ي ز
الكام�ا.
م�ة
ي
فسوف يطلب التطبيق منك تركيب ي
ي

تطبيق FLIR ONE

نظرة عامة عىل التطبيق
لأ
ش
يوجد ف ي� الجزء العلوي من الشاشة �يط باللون ا سود يحتوي عىل رموز للقائمة المنسدلة ،وSpot Meter
(المقياس الموضعي) ،و( Torchالمصباح) ،و( Timerالمؤقت) ،و( Calibrationالمعايرة) .وتحتها توجد
ف
و� أسفل الشاشة يوجد ش�يط أسود آخر يحتوي عىل رموز ( Galleryالأستوديو) ،وCamera
الصورة الحية ي
(الكام�ا) ،وعنارص التحكم ف ي� الصور ( ،)Image Controlsو( Modeالأوضاع) (( Photoصورة) ،أو Video
ي
ن
زم� )).
(فيديو) ،أو ( Time Lapseتصوير بفاصل ي
التقاط الصور
ن
ف ي� أعىل ش
لليم� أو اليسار الختيار وضع ( Photoالصور) .اضغط عىل الزر
ال�يط
السفل ،قم بالتمرير ي
ي
السفل من الشاشة لحفظ الصورة الملتقطة .يتم حفظ الصور ف ي�
المستدير باللون الأبيض ف ي� الجزء
ي
لأ
أيضا القيام بحفظ الصور ف ي�
( Galleryا ستوديو) .ف ي� ( App Settingsإعدادات التطبيق) ،من الممكن ً
السفل
مكتبة الصور بالهاتف .لعرض أحدث الصور المحفوظة ،اضغط عىل الصورة المصغرة ف ي� الجزء
ي
الكام�ا
الأيرس .عند عرض صورة ،قم بالسحب لأعىل أو لأسفل عىل الصورة للكشف عن الصورة الخلفية من
ي
كام�ا  FLIR ONEف ي� الهاتف لعرض الصور المحفوظة.
المرئية .وال داعي تل�كيب ي

شاشة الأوضاع

التقاط الفيديو
ن
ف ي� أعىل ش
لليم� أو لليسار الختيار وضع ( Videoفيديو) .ثم اضغط عىل الزر
ال�يط
السفل ،قم بالتمرير ي
ي
باللون الأحمر لبدء التقاط الفيديو .اضغط عىل الزر الأحمر مرة أخرى إليقاف التقاط الفيديو ثم احفظ
السفل الأيرس من
الفيديو ف ي� مكتبة  .FLIRلعرض الفيديو الملتقط ،اضغط عىل الصورة المصغرة ف ي� الجزء
ي
الشاشة للوصول إىل ( Galleryالأستوديو).
ن
زم�
تسجيل فيديو بفاصل ي
لليم� الختيار وضع ( Time-Lapseالفاصل ن
ال�يط السفل ،قم بالتمرير ي ن
ف ي� أعىل ش
الزم� ) .ثم اضغط عىل
ي
ي
الزر الأحمر لعرض خيارات ( Time-Lapseالفاصل ن
الزم� ) .اضبط الخيارات حسب الحاجة ،ثم اضغط عىل
ي
الزر الأحمر لبدء التقاط الفيديو .اضغط عىل الزر الأحمر مرة أخرى إليقاف التقاط الفيديو.

ن
زم�
تسجيل فيديو بفاصل ي
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الأستوديو الخاص ب ي�

الأستوديو الخاص ب ي�
يمكن عرض وتحرير الصور أو الفيديو الملتقط وذلك باختيار الصورة المصغرة ف ي� الزاوية السفلية اليرسى
ال�يد إ ت ن
و�،
من الشاشة .ومن الممكن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من خالل الرسائل النصية أو ب
اللك� ي
تغي� لوح الألوان أو مقياس درجة الحرارة .أثناء عرض الصورة ،يممكن السحب
ويمكن تحريرها عن طريق ي
لأعىل أو لأسفل للكشف عن الصورة المرئية المستخدمة لمزج .MSX®
تغي� ألواح الألوان
ي
عىل الشاشة (الصورة الحية) ،انقر فوق قائمة ( Imaging Optionsخيارات التصوير) ف
السفل
الجانب
�
ي
ي
لأ
لأ
لتغي� طريقة عرض الصورة .ت
اخ� أحد
ا يمن من الشاشة .انقر فوق رمز ( Color Paletteلوح ا لوان) ي
ألواح اللون المعروضة .يتيح لك التطبيق إمكانية االختيار من ي ن
ب� تسع لوحات مختلفة تتضمن الألوان ،أو
درجات الرمادي ،أو مزيج من كليهما.

ألواح الألوان

( SPOT METERالمقياس الموضعي)
عند ي ن
تمك� ( Spot Meterالمقياس الموضعي) ،سوف تعرض  FLIR ONEمتوسطًا لدرجة الحرارة (بالدرجة
المئوية أو الفهرنهايت) عىل الصورة .وتعتمد دقة ( Spot Meterالمقياس الموضعي) عىل عوامل عديدة،
ف
ت
ال� يجري مراقبتها .يمكن
بما ي� ذلك المسافة من الهدف ،ودرجة الحرارة المحيطة ،وقوة إ
الشعاع للمواد ي
ين
للمستخدم� معرفة المزيد عن علم التصوير الحراري من خالل  .www.infraredtraining.comللتبديل
ين
ب� ( Fahrenheitنظام الفهرنهايت) و( Celsiusالنظام المئوي) ،استخدم خيار ( Settingsإعدادات)
الموجود ف ي� ( Control Panelلوحة التحكم).
( TORCHالكشاف)
لأ
وال� تستفيد من الكام�ا المرئية �ف
ت
ت
ي
ي
التصوير متعدد ا طياف ( )FLIR MSXهو تقنية مسجلة بب�اءة اخ�اع ي
ئ
ن
لتكب� التفاصيل ودقة الصورة .وتتطلب هذه ي ز
المر�،
مع� من الضوء
الم�ة وجود مقدار ي
جهاز  FLIR ONEي
ي
لتحس� تفاصيل الصورة عند التصوير �ف
ين
الذك
ي
لذلك يجب بتشغيل مصباح الفالش الخاص بالهاتف ي
ف
البيئات المظلمة .وتستفيد هذه ي ز
الم�ة من المصباح الموجود ي� الهاتف.
المؤقت
ن
للتأخ� قبل أن يتم حفظ الصورة .عندما يتم
زم�
ي
يتيح خيار ( Timerالمؤقت) للمستخدم ضبط فاصل ي
اختيار رمز ( Timerالمؤقت) ،يتم عرض لوحة تحكم ( Timerالمؤقت) .يمكن للمستخدم ضبط خيار
التأخ� ن
ثوان أو
ي
الزم� عىل  3أو ٍ 10
ي
ن
ن
ن
الزم� )،
(التأخ�
تمك� خيار Timer delay
(التأخ�
إيقاف تشغيل خيار Timer delay
ي
الزم� ) .عندما يتم ي
ي
ي
ي
لأ
ف
السفل من
يقوم المستخدم بحفظ الصورة بواسطة الضغط عىل الزر المستدير باللون ا بيض ي� الجزء
ي
التنازل.
الشاشة ،ثم يتم عرض موقت العد
ي

المقياس الموضعي
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( AUTOMATIC CALIBRATIONالمعايرة التلقائية)
للكام�ا الحرارية
ميكانيك (شاتر) بداخلها ،والذي ينشط بشكل دوري فيتيح
الكام�ا غالق
يوجد لدى
ي
ي
ي
ت
ز
وج�ة.
إجراء عملية المعايرة أو تحديث الصورة .عندما ينشط الغالق ،فسوف تتجمد الصورة لف�ة ي
لأ
لتوف� صورة مثالية ،ثم
عندما يتم تشغيل
الكام�ا ول مرة ،يقوم التطبيق بإجراء معايرة تلقائية ي
ي
أيضا تفعيل الغالق (الشاتر) يدويًا من خالل
يقوم بهذه الخطوة بعد ذلك بصفة دورية .ومن الممكن ً
لأ
ف
الزاحة
إ
تغي� وضع المعايرة
الضغط عىل رمز ( Calibrationالمعايرة) ي� الجزء العلوي ا يمن من الشاشة .يمكن ي
إىل الوضع اليدوي من خالل ( Automatic Calibrationإيقاف المعايرة التلقائية) ف ي� قائمة Settings
(إعدادات).

ش�يط تمرير مسافة MSX

( MSX ALIGNMENT CONTROLعنرص التحكم ف ي� محاذاة )MSX
تم ضبط جهاز  FLIR ONEلمحاذاة الصور الحرارية والمرئية عىل مسافة  3أمتار .لعرض المشاهد عن
قرب ،استخدم أداة تحكم ش�يط التمرير لمسافة  .MSXانقر فوق عنرص التحكم MSX Distance
(مسافة  )MSXلتنشيط أداة التحكم ف ي� ش�يط التمرير ،ثم اضبط المحاذاة من خالل تمرير أداة
التحكم .للخروج من أداة تحكم ش�يط التمرير ،ما عليك سوى الضغط عىل الرمز مرة أخرى.
( LOCK SPANتثبيت المدى)
لأ
تقوم وظيفة ( Lock Spanتثبيت المدى) بتثبيت النطاق الحراري ل لوان المعروضة عىل الشاشة وذلك
ف ي� المشهد الذي تقوم بمعاينته .كل ما عليك هو الضغط عىل رمز ( Lock Spanتثبيت المدى) لتثبيت
ئ
التلقا� لنطاق المشهد.
النطاق ،ثم الضغط مرة أخرى للعودة إىل خاصية الضبط
ي

المحاذاة

قائمة ( SETTINGSإعدادات)
ف
تتيح قائمة ( Settingsإعدادات) للمستخدم تهيئة ي ز
م�ات إضافية ي� جهاز  ،FLIR ONEكما هو موضح
أدناه.
( SAVE LOCATIONحفظ الموقع)
جوال ،فسوف تتم إضافة الموقع إىل الصور الملتقطة ،حيث تتيح هذه
إذا توفرت إشارة هاتف ّ
الخاصية رؤية الصور عىل الخريطة.
( SAVE TO PHOTOSالحفظ ف ي� مجلد الصور)
قم بتشغيل هذا الخيار لحفظ نسخة من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك ف ي� معرض الصور
ف
العداد .لن يتم نسخ
كام�ا  FLIR ONEبغض النظر عن هذا إ
دائما ي� ي
بالهاتف .سوف يتم حفظ الصور ً
ت
ال� تم التقاطها بالفعل.
العنارص ي
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( TEMPERATURE UNITوحدة درجة الحرارة)
ن
لتغي� وحدة قياس درجة الحرارة يب� مقياس درجة الحرارة ( Fahrenheitنظام
استخدم هذا إ
العداد ي
الفهرنهايت) و( Celsiusالنظام المئوي).
الشعاع)
( EMISSIVITYقوة إ
عندما يتم ي ن
تمك� ( Spot Meterالمقياس الموضعي) ،تتأثر درجة الحرارة المعروضة بالعديد من العوامل ،بما
ف
الشعاع) .وتقدم هذه الخاصية تصنيفًا
ي� ذلك ملكية المادة المستهدفة والمعروفة باسم ( Emissivityقوة إ
نسبيا لمدى إشعاع أو توهج الطاقة الحرارية الخاصة بالمادة .تكون بعض المواد ث
أك� إشعا ًعا من يغ�ها؛
ً
الشعاع .بالنسبة لمعظم المواد ،يكون
فالمواد الالمعة أو االنعكاسية مثل المعادن تميل إىل أن تكون قليلة إ
ت ض
ا� ( Matteباهت) قيمة تقريبية معقولة.
إ
العداد االف� ي
( HELPالمساعدة)
تتوفر المزيد من المعلومات حول  FLIR ONEخالل قسم ( Helpمساعدة) ومحتوى قسم Tips and Tricks
(نصائح وحيل) ف ي� هذا التطبيق.
نبذة عن جهاز FLIR ONE
كام�ا  ،FLIR ONEوتطبيق FLIR
يقدم خيار قائمة ( About FLIR ONEنبذة عن جهاز  )FLIR ONEمعلومات عن ي
و�كتنا ،FLIR Systems, Inc.ومعلومات قانونية إضافية ،ومعلومات متعلقة ت
 ،ONEش
بال�خيص واللوائح.

تحذير

أجهزة  FLIR ONEوFLIR ONE Pro
ليست مضادة للماء .يلزم توخي الحذر
إذا تم استخدام  FLIR ONEأو FLIR
 ONE Proلمراقبة الأجسام الساخنة
للغاية مثل النار أو المعادن المنصهرة.
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