
Handleiding MKIR600 Infrarood Thermometer 

Functiebeschrijving 

Lees de handleiding voor eerste gebruik zorgvuldig door en gebruik het apparaat zoals 

aangegeven in deze handleiding. 

 

 

De MKIR600 Infrarood Thermometer heeft een meetbereik van -50 tot 600°C. Met de MKIR600 

meet je makkelijk contactloos de temperatuur van allerlei oppervlakken. 

 

       

 

1. Meet-knop 

2. Batterij compartiment 

3. Laser aan/uit 

4. Verlicht display aan/uit 

5. Celsius/Fahrenheit schakelaar 

Gebruik: 

Druk op knop 1 om de infrarood thermometer in te schakelen. Houd knop 1 ingedrukt om een 

temperatuur te meten. Wanneer je knop 1 loslaat word de laatst gemeten temperatuur automatisch 

vastgehouden in beeld. Ook zal op het display bij 7 het hold icoon zichtbaar worden. 

Als het apparaat ongeveer 10 seconden niet in gebruik is, wordt deze automatisch uitgeschakeld. 

Het instellen van de meeteenheid 

Door te drukken op knop 5, kun je wisselen tussen de temperatuur-eenheden °C (Celsius) en °F 

(Fahrenheit). 
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Weergave op het beeldscherm: 

1. Scanmodus actief 

2. Laser actief 

3. Verlicht display ingeschakeld 

4. Lage batterijspanning indicator 

5. Fahrenheit meting actief 

6. Celsius meting actief 

7. Holdmodus actief 

8. Gemeten temperatuur 

9. Signaalsterkte 

Algemene bediening: 

Achtergrondverlichting 

Druk op knop 4 om de schermverlichting aan of uit te zetten. De schermverlichting wordt automatisch 

uitgeschakeld als het apparaat 10 seconden niet gebruikt wordt. 

Automatische hold functie 

Een meeting voer je uit door knop 1 ingedrukt te houden terwijl je de laser op het gewenste oppervlak 

richt. Wanneer je knop 1 loslaat wordt op het display bij 7 het hold icoon weergegeven. 

Meetafstand 

De thermometer heeft een optische verhouding van 12:1. Dit 

betekent dat je op een afstand van 30cm een cirkelvormig 

oppervlak van 3,8cm meet. Op een afstand van 1,5m meet je 

een oppervlakte met een diameter van 13,2cm. Het is daarom 

belangrijk de meetafstand aan te passen op de grootte van het 

te meten oppervlak. Wil je een groter oppervlakte meten, dan 

kun je dus van een grotere afstand de meting uitvoeren. 

Het spectrum (S) wat gemeten wordt kun je uitrekenen door de afstand (A) door 12 te delen. 

Een ‘hotspot’ detecteren 

Om een hotspot, ofwel warme plek te detecteren richt je de laser van het 

apparaat aan de buitenkant van het oppervlak wat je wilt meten. Door de 

laser kruislings over het oppervlak te bewegen kun je meten waar een 

eventuele warme of koude plek zich in het oppervlakte bevind. 
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Installeer of vervang de batterij: 

Gebruik alleen 9 volt batterijen. 

Open de batterijkap bij de inkeping bij de meet knop 1. De klep draait open  

zoals op de foto. Installeer de batterij en sluit de batterijkap. 

Wanneer het apparaat voor een lange tijd buiten gebruik zal zijn, dienen de  

batterijen verwijderd te worden. 

 

Waarschuwing: 

- Dit instrument zendt laserstraling uit. Kijk dus niet rechtstreeks in de laserstraal. 

- Dit instrument kan, wanneer het wordt gebruikt in combinatie met andere  

optische instrumenten (zoals een spiegel of vergrootglas), oogletsel veroorzaken. 

- De laserstraal die door het apparaat word geproduceerd veroorzaakt normaal  

gesproken geen oogletsel. Toch kan direct staren in de laserstraal blijvend oogletsel veroorzaken. 

- Verwijder nooit de waarschuwing labels op dit instrument. 

- Richt de laserstraal nooit op een sterk reflecterend object. De laserstraal die daar gereflecteerd 

wordt kan oogletsel veroorzaken. 

- Probeer dit instrument niet te repareren of te demonteren. Ongeautoriseerde reparatie van dit 

instrument kan ernstige schade door laser geïnduceerde straling veroorzaken. Elke reparatie 

moet worden uitgevoerd door een bevoegd technicus. 

- Gebruik dit instrument nooit op een plaats waar ontvlambare stoffen zoals ontvlambare 

vloeistoffen, gassen of stof aanwezig zijn. 

 

Technische data: 

- Nauwkeurigheid: 2° (2%) 

- Batterijduur: 16 uur 

- Bereik: -50 tot +600°C (-58 tot +1112°F) 

- Optische verhouding: 12:1 

- Operationele temperatuur: 0-50°C 

- Responsetijd: 0,5 seconden 

- Spectrale respons: 5-14 μm 

- Emissiviteit: 0,1-1,0 (preset 0,95) 

 

Onderhoud en garantie 

Gebruik een droge, zachte doek om vuil van het instrument te verwijderen. Gebruik geen reinigings- 

of oplosmiddelen. 

Raak de lens van het instrument niet met blote handen aan. 

 

Garantie: 

Op de MKIR600 Infrarood Thermometer van Maka is 1 jaar fabrieksgarantie van toepassing. 

 

 

 

 


