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Kulkowy wilgotnościomierz z funkcją Bluetooth® 
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MR59 – SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL 

Pobierz szczegółowy podręcznik użytkownika z witryny http://support.flir.com 
(zakładka pobieranie). Należy uważnie zapoznać się z podręcznikiem użytkownika 
przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Wilgotnościomierz MR59 objęty jest 
trzyletnią ograniczoną gwarancją. Zapoznaj się z jej treścią pod adresem 
www.flir.com/testwarranty i zarejestruj swój produkt, aby otrzymać bezpłatne 
roczne przedłużenie gwarancji. 

SZYBKIE WPROWADZENIE 
1. Upewnij się, że w tylnej komorze wilgotnościomierza umieszczono baterię 9 V. 
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania , aby włączyć urządzenie. Na 

wyświetlaczu wilgotnościomierza pojawi się komunikat „CAL”, oznaczający 
rozpoczęcie kalibracji ZEROWEJ (podczas kalibracji utrzymuj czujnik z dala od rąk 
i wszelkich przedmiotów). 

3. Wilgotnościomierz automatycznie wyłącza się po 30 minutach braku aktywności (APO). 
4. Umieść czujnik kulkowy na powierzchni badanego materiału. Czułość czujnika 

jest jednakowa na całej jego powierzchni. Czujnik wykrywa wilgoć do 
maksymalnej głębokości 100 mm. 

5. Odczytaj poziom wilgotności wyrażony w % na wyświetlaczu 
wilgotnościomierza. Aby uzyskać najbardziej reprezentatywny pomiar 
wilgotności, zaleca się przeprowadzenie serii odczytów w różnych miejscach. 

6. Odczytaj maksymalny i minimalny wynik pomiaru wilgotności na wyświetlaczu. 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk CLEAR (WYCZYŚĆ), aby skasować wyniki 
pomiarów MAX/MIN.  

7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  , aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie 
wyświetlacza wilgotnościomierza. 

8. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  , aby włączyć lub wyłączyć latarkę 
wilgotnościomierza. 

9. Krótko naciśnij przycisk HOLD (PAUZA), aby zablokować lub odblokować 
wyświetlany odczyt. 

10. Wilgotnościomierz MR59 emituje sygnał dźwiękowy, gdy odczyt wilgotności 
przekracza granicę alarmową. Aby ustawić zakres granicy alarmowej, naciśnij przycisk 

 SET (USTAW), a następnie ustaw wartość za pomocą strzałek góra/dół (naciśnij 
przycisk  SET ponownie, aby wyjść). Aby aktywować lub dezaktywować alarm, 
naciśnij i przytrzymaj przycisk  SET (USTAW). Kiedy alarm jest aktywowany 
(domyślnie), wyświetlany jest symbol dzwonka alarmowego. 

11. Informacje o transmisji wyników pomiarów do urządzeń zdalnych znajdują się w 
punkcie Bluetooth® poniżej, a także w oddzielnym podręczniku użytkownika. 

12. Port micro USB (w komorze baterii) pozwala aktualizować oprogramowanie systemu 
oraz funkcji Bluetooth®. Szczegółowe informacje zawiera podręcznik użytkownika. 

http://www.flir.com/testwarranty
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OPIS WILGOTNOŚCIOMIERZA 
1. Czujnik wilgotności 
2. Podświetlany wyświetlacz LCD 
3. Kasowanie pamięci odczytu 

(Data Hold) / MIN-MAX 
4. Przycisk włącznika latarki i 

strzałki w górę 
5. Przycisk włącznika 

podświetlania i strzałki w dół 
6. Przycisk zasilania 
7. Przycisk ustawiania alarmu / 

granicy alarmowej 
8. Latarka 
9. Mocowanie do statywu 
10. Komora baterii / portu USB 

OPIS PRZYCISKÓW 
FUNKCYJNYCH 

 Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć wilgotnościomierz 

CLEAR 

HOLD 

Naciśnij i przytrzymaj, aby skasować pamięć MIN/MAX 

Naciśnij krótko, aby wejść lub wyjść z trybu pamięci odczytu 
(Data Hold) 

 
SET 

Naciśnij i przytrzymaj, aby aktywować lub dezaktywować 
alarm dźwiękowy  

Naciśnij krótko przycisk SET (USTAW), aby wejść lub wyjść z 
ustawień zakresu alarmu (ustaw wartość zakresu używając 
strzałek góra/dół) 

 
W trybie ustawiania granicy alarmowej, zwiększa zakres 
wilgotności alarmowej 

 
W trybie ustawiania granicy alarmowej, zmniejsza zakres 
wilgotności alarmowej 

 
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć latarkę 

 
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć 
podświetlenie wyświetlacza 
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OPIS WYŚWIETLACZA 
1. Symbol połączenia Bluetooth® 

(BLE) (jeżeli urządzenie  
jest połączone) 

2. Symbol transmisji (jeżeli 
urządzenie jest połączone) 

3. Symbol pamięci odczytu  
(Data Hold) 

4. Symbol aktywowanego alarmu 

5. Symbol stanu naładowania baterii 

6. Maksymalna wartość pomiaru 

7. Minimalna wartość pomiaru 

8. Odczyt wilgotności 

KOMUNIKACJA PRZEZ BLUETOOTH® 

Aby połączyć się z urządzeniem zdalnym z aplikacją FLIR Tools™, włącz 
urządzenie zdalne i uruchom aplikację FLIR Tools™. Otwórz Przyrządy, a 
następnie wyszukaj MR59 (wilgotnościomierz MR59 musi być włączony). 
Dotknij, aby połączyć się z MR59. 

Po połączeniu z urządzeniem zdalnym z uruchomioną aplikacją mobilną FLIR 
Tools™ wilgotnościomierz MR59 (poprzez protokół METERLiNK®) w trybie 
ciągłym przesyła odczyty, które będą wyświetlane na żywo przez urządzenie 
zdalne. Po połączeniu z kompatybilną kamerą FLIR obsługującą standard BLE 
(Bluetooth® Low Energy) wilgotnościomierz MR59 w trybie ciągłym przesyła 
odczyty, które będą wyświetlane na żywo na ekranie kamery. 

Pobierz aplikację FLIR Tools™ ze sklepów Google Play™, Apple App lub spod 
adresu: https://www.flir.com/products/flir-tools-app/ 

1. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia między wilgotnościomierzem a 
urządzeniem zdalnym lub kamerą FLIR na ekranie wilgotnościomierza 

pojawi się symbol Bluetooth® oraz symbol transmisji . 
2. Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji FLIR Tools™ można znaleźć w 

aplikacji mobilnej w sekcji pomocy na temat FLIR Tools™. 

https://www.flir.com/products/flir-tools-app/
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Siedziba główna firmy 
FLIR Systems, Inc. 
2770 SW Parkway Avenue 
Wilsonville, OR 97070 USA 
Telefon: +1 503-498-3547 
 

Obsługa klienta 
Witryna pomocy technicznej  http://support.flir.com 
Adres e-mail do działu pomocy technicznej  TMSupport@flir.com 
Adres e-mail w sprawach serwisu/napraw Repair@flir.com 
Telefon do działu obsługi klienta +1 855-499-3662 opcja 3 (bezpłatny) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr identyfikacyjny publikacji: MR59-QS 
Wersja: AB 
Data publikacji: sierpień 2018 r. 
Język: pl-PL 
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