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Fluke ii900 Akustik Görüntüleme Cihazı Serisi – Üretici Yazılımı
V4.2
Bu üretici yazılımı sürümü, çeşitli yeni ve geliştirilmiş özellikler
sunar. Fluke ii900-Serisi Akustik Görüntüleme Cihazının bu yeni
üretici yazılımı sürümü, akustik/sonik görüntüleme alanındaki
sürekli geliştirme ve yenilikçiliğe olan bağlılığımızın yeni bir
adımıdır.

Fluke ii900 Akustik Görüntüleme Cihazı Üretici Yazılımı
sürümü V4.2'nin Temel özellikleri:
Genel:
-

Dijital yakınlaştırma (1-3x)
Kaydırmalı bellek
Isı haritasının şeffaflık seviyesini seçebilme
Windows Dosya Gezgininde USB adı: FLK-ii900 Series
Başlangıçta seçilebilir varsayılan profil, açılışta daima aynı ayarların korunmasını sağlar

ii900 Endüstriyel Akustik Görüntüleme Cihazı
- ii900 için çoklu kaynak
ii910 Hassas Akustik Görüntüleme Cihazı
- Yalnızca Fluke içi ve Fluke Dağıtım Kanalı içindir: Emülatör ii900
Ek olarak, bu güncellemede bazı küçük hata gidermeler ve diğer iyileştirmeler yer alır.
Ürün Bulunurluğu: hemen

Yakınlaştırma

Kaydırmalı bellek

Şeffaflık ayarı

İlerideki yükseltmeleri ve güncellemeleri almak için lütfen Fluke ii900 Serisi Görüntüleme Cihazınızı
buradan kaydedin: Fluke Ürün Kaydı
Üretici yazılımı güncellemelerini otomatik olarak ayarlamak için Fluke Connect Desktop yazılımını
kullanın: Fluke Connect Desktop'u indirin
Alternatif olarak SWU dosyası kullanarak Fluke ii900 Serisi cihazınızı yükseltmeye yönelik talimatlar:
• En yeni Fluke-ii900 Serisi üretici yazılımını (V4.2) buradaki Fluke ii900 Destek Sitesinden indirin
• Fluke ii900 Serisi piller, en az %25 seviyesinde şarj edilmelidir.
• Üniteyle birlikte verilen USB-C kabloyu kullanın.
• Üniteyi, Windows yüklü bir bilgisayara bağlayıp açın. Windows dosya gezgininde FLK-ii900
Series adlı cihazı bulun ve .SWU dosyasını kopyalayıp FLK-ii900 Serisi görüntüleme cihazının
"user data" adlı kök klasörüne yapıştırın.
• Dosya kopyalandıktan sonra görüntüleme cihazınız bunu algılayıp üretici yazılımı
güncellemesine başlamak isteyip istemediğinizi soracaktır. "Start Update" (Güncellemeyi Başlat)
öğesini seçin.
• Üretici yazılımı güncellemesi tamamlandıktan sonra görüntüleme cihazınız, üniteyi baştan
başlatmak isteyip istemediğinizi soracaktır. "Restart" (Yeniden Başlat) öğesini seçin.
Fluke Akustik Görüntüleme Cihazı Raporlama portalları:
Fluke ii900 ve Fluke ii910 için Fluke LeakQ™ Raporlama
https://www.fluke.com/en-us/learn/tools-calculators/leakq-report-generator

Fluke ii910 için Fluke PDQ Mode™ Raporlama:
https://www.fluke.com/en-us/learn/tools-calculators/pdq-mode-reporting-tool

