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 החבילה תכולת

 

 )אופציונאלי(חצובה מחזיק בסיס )1(

 )אופציונאלי( חצובה מחזיק )2(

 )אופציונאלי(הסביבה תאורת מדידת ראש )3(

 )אופציונאלי( נההג כיסוי )4(

 תצוגה מחזיק )5(

 מיקום מטרת )6(

 כיול לוחית )7(

 I1 Pro מדידה מכשיר )8(

 נשיאה תיק )9(

 USB כבל )10(

 גיבוי לוח )11(

 סרגל )12(

)13( Colorchecker CLASSIC )אופציה( 

)14( Colorchecker CLASSIC )אופציה( 

)15( DVD יישום 

 ביצועים אישור תעודת )16(

 מהירה להתחלה מדריך )17(

 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

(5) 
(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
(11) 

(12) 

(13) (14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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 המכשיר של כללית סקירה

 

 מגביל צמצם )1(

 מדידה פתורכ )2(

 מצב מחווני )3(

 סידורי מספר עם מכשיר סוג תוית )4(

 מיקום חיישן )5(

 סרגל להתקנת ייחוס רווח )6(

 נוספים לחלקים התקנה ממשק )7(

 USB מחבר )8(

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(6) 

(4) 

(7) 
(8) 

(5) 
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 התקנה

 

 את לחבר לא נא. שלך במחשב שלו התוכנה את להתקין עליך ,מצבו את לראות או להשתמש שתוכל לפני
 .DVD-מה התוכנה התקנת חרלא עד שלך למחשב המכשיר של USB-ה כבל

 .שלך המקינטוש מחשב על או ,Windows-ה מחשב על DVD-מה התוכנה את התקן )1(

 עיין נא ,יותר מפורט מידע לקבלת. שלך החדש במכשיר השימוש לפני זה במדריך ההנחיות כל את קרא )2(
 .התוכנה עם DVD-ב Contents-ב

 שימוש לפני המדריך את וקרא התוכנה את התקן" הכתובת עם האזהרה מדבקת את הסר )3(
 המיקום חיישן הגנת מדבקת ואת )"Install software and read manual before first use"(ראשון

 .מהמכשיר

 אם. המחשב של USB-ה למחבר שלך i1Pro-ה את חבר ,התוכנה התקנת תהליך את שהשלמת לאחר )4(
 .קבוע לבן באור לדלוק צריכים בהמצ מחווני שני אז הצליח החיבור

 לרכזת או שלך תהמקלד על USB-ה לשקע יחובר הוא אם יעבוד לא X-Rite של i1Pro ה מכשיר
USB חיצוני חשמל מקור ללא. 
 .i1Pro: 5 V  500 mA מכשיר כח דירוג
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 המכשיר מצב מחווני

 

 מצבו על משוב מספקית המכשיר מצב מחווני. העליון חלקו על צבמ מחווני שני מותקנים i1Pro במכשיר
 .המדידה בתהליך ומכוונים המכשיר של הנוכחי

 :כללי מכשיר מצב

  כבוי 

 את המפעילה ביותר העדכנית שהתוכנה או ,מופעלת אינה שהתוכנה או ,למחשב מחובר אינו המכשיר
 עם תאימות במצב במכשיר להשתמש עדיין ניתן השלישי במקרה. שלך המחשב על מותקנת אינה המכשיר

 .i1Pro-ה של יותר ישנות בגירסאות התומכת תוכנה

 קבוע לבן 

 .לכיול זקוק אך מחובר המכשיר

 מהבהב לבן 

 .מדידה לביצוע ומוכן מחובר המכשיר

 קבוע אדום 

 )נוסף מידע לקבלת תקלות פתרון בפרק עיין( חומרה בעיית עקב נכשל המכשיר כיול

 .המדידה בזמן כבויים יהיה המחוונים ,המצב מחווני ידי על המדידה לתהליך מהפרעות להמנע כדי
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 המכשיר כיול

 

 לוחית גב על הסידורי שהמספר וודא ,מכשירים מספר לך יש אם. המכשיר את לכייל נא ,המדידה תחילת לפני
 תוכנת של למשתמש במדריך עיין. משתמש אתה שבו i1Pro-ה מכשיר של הסידורי למספר תואם הכיול

 .הכיול תהליך על נוסף מידע לקבלת שלך המדידה

 שהוא עד המגן ההזזה כיסוי את פתח. הלבן הכיול אריח על להגנה הזזה כיסוי יש הכיול לוחית במרכז )1(
 .הכיול משטח על הלבן הייחוס אריח אל לגשת כדי במקומו נתפס

 .הכיול לוחית על יציב לעמוד צריך המכשיר. הכיול לוחית על i1Pro המדידה מכשיר את הנח )2(

 שהמכשיר לאחר. הכיול בזמן ייכבו המצב מחווני. המדידה כפתור על ולחץ כיול למצב התוכנה את העבר )3(
 אדום באור יהבהבו המצב מחווני  ייכשל הכיול אם. לבן באור יהבהבו המצב מחווני  הצלחה כויל
 .קבוע לבן לאור יחזרו ואז

 .הלבן הייחוס אריח של ההגנה פתח את לסגור יש מסתיים כשהכיול )4(

 סגור תמיד להיות צריך ההגנה כיסוי .מדויקות מדידות לקבלת חיוני הוא נקי לבן ייחוס אריח
 על איזופרופיל כוהל עם הלבן הקרמי האריח את לנקות אפשר. בשימוש אינו הלבן הייחוס כשאריח
 .צורך יש אם ונקייה רכה מטלית
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  סריקה מדידת
 וירטואלי צמצם טכנולוגיית

 

 מדידות מזהה המכשיר של האוטומטי שדותה זיהוי. לשנייה מדידות 200 מבצע המכשיר סריקה מדידת בזמן
 שדה על תקפות מדידות. שדות שני בין בהן להשתמש אפשר שאי ומדידות שדה על בהן להשתמש שניתן

 של הוירטואלי הצמצם זו לטכנולוגיה תודות. לתוכנה הממוצעת התוצאה את מדווח והמכשיר מיצוע עוברות
 תרשים על השדות אורך ,מיטביות מדידה תוצאות בלתלק. השדה לאורך עצמו את מתאים i2Pro-ה מכשיר

 הפרדה יכולת בעלות מדפסות עבור. שלך המדפסת של ההפרדה יכולת פי על להקבע צריך שלך הבדיקה
 .הבדיקה תרשים על השדות אורך את להגדיל יש ,מגורען מיסוך או ,יותר נמוכה

 מדידה תנאי

 או אחת פעם שלך הבדיקה ברישום שורה כל למדוד עליך .מדידה תנאי במגוון פועל I1 Pro המדידה מכשיר
 ובמעבר אחד במעבר סריקה במדידת .(UV) סגול אולטרה באור מטרה לסרוק ברצונך אם תלוי ,פעמיים
 יש אם .i1Pro במכשיר טונגסטן נורת באמצעות מוארים השדות ,מעברים בשני סריקה מדידת של הראשון

 .המדידה בזמן UV LED באמצעות מוארים השדות אז שני במעבר צורך

 מדידה לתנאי נחוצה אחד במעבר מדידה

• ISO 13655 M0 | עם טונגסטן להט נורת UV (NoFilter) 

 :הבאים המדידה לתנאי נחוצה מעברים בשני מדידה 

• ISO 13655 M1 | D50 

• ISO 13655 M2 | ללא תאורה UV (UVcut) 

• OBC | של אופטי מבהיר פיצוי X-Rite 

 .המדידה בתהליך אותך מנחים המכשיר על המצב מחווני

 למיקום הנחוצים הסימונים את שכולל האלומיניום בסרגל שימוש מחייבת מעברים בשני מדידה
 .החיישן

 

 

 

 צמצם וירטואלי בזמן הסריקה תלוי בשדה

 (משמשת למיצוע) מדידה תקפה
 מדידה לא תקפה
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  סריקה מדידת

 

 מכויל שהמכשיר וודא. הסרגל על המכשיר את להתקין עליך סריקה למדידת שלך המכשיר להכנת
 .המכשיר את מתקין שאתה לפני לבן באור מהבהבים המצב ושמחווני

 .הגיבוי לוח את פרוס )1(

 .הגיבוי לוח על הבדיקה תרשים לאיבטוח במהדק השתמש )2(

 .הגיבוי לוח על הסרגל את נחה )3(

 גרעותהמ תוך אל מחליקים התושבת על המיקום שפיני וודא. הסרגל על בתושבת המכשיר את מקם )4(
 .בתושבת ביציבות יושב שהמכשיר שנית וודא. i1 Pro המכשיר בתחתית

 של המכוונת המסילה על בקלות מחליק המכשיר של המגביל שהצמצם וודא הסריקה מדידת בזמן )5(
 .הסרגל

 הצמצם אם. מדוייקת מדידה לקבלת קריטי הוא ההדפסה מצע פני לבין המכשיר בין המרחק
 להזמין ניתן. אותם להחליף יש ,שחוקים הסרגל של המכוונת המסילה קצה או המכשיר של המגביל

 .X-Rite של השירות ממרכזי חילוף חלקי
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  בודדת סריקה מדידת

 

 .לבן באור מהבהבים המצב ושמחווני מכויל שהמכשיר וודא )1(

 נהמש לא זה. שלך הבדיקה תרשים של 1 מספר שורה לפני לבן נייר על המכשיר עם הסרגל את מקם )2(
 .לימין משמאל או לשמאל מימין השורה את סורק אתה אם

 .בודד מעבר עם סריקה למצב התוכנה את העבר )3(

 לצידו המכשיר את להזיז מתחיל שאתה לפני אחת שנייה וחכה המכשיר על המדידה כפתור על לחץ )4(
. המדידה תרשים של הרחוק לקצה מגיעה שאתה עד לחוץ המדידה כפתור את החזק. הסרגל של השני

 משוב מספקים המכשיר על המצב מחווני. הטונגסטן נורת לחימום נחוצה המדידה לפני הקטנה ההשהייה
 :המדידה הצלחת לבי

  ירוק הבזקים שני 

 .בהצלחה נמדדה השורה

 אדום הבזקים שני 

 המדידה מהירות את האט אך שוב השורה את מדוד. זוהו דותהש כל שלא כיוון בהצלחה נמדדה לא השורה
 .המדידה תרשים של השדות ואחרי לפני המדידה את ומסיים מתחיל שהמכשיר וודא שלך

 אדומים הבזקים ארבעה 

 מספיק ןהטונגסט לנורת נתת ולא מדי מוקדם השדות את לקרוא שהתחלת כיוון בהצלחה נמדדה לא השורה
 המכשיר את להזיז מתחיל שאתה לפני להתחמם זמן למנורה תן אך ,השורה מדידת על חזור. להתחמם זמן

i1 Pro. 

 .אדומים הבזקים שני ,אחד ירוק זקהב 

 השורה היא שמדדת שהשורה וודא. אחרת שורה של למדידה ציפתה התוכנה אבל בהצלחה נמדדה השורה
 .לה ציפתה וכנהשהת

 השורה את ומדוד שלך הבדיקה תרשים על הבאה השורה בתחילת על המכשיר עם הסרגל את מקם )5(
 .הבאה
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  כפולה סריקה מדידת

 
  . לבן באור מהבהבים המצב ושמחווני מכויל שהמכשיר וודא )1(

 משנה לא זה. שלך הבדיקה תרשים של 1 מספר שורה לפני לבן נייר על המכשיר עם הסרגל את מקם )2(
 .לימין משמאל או לשמאל מימין השורה את סורק אתה אם

 .כפול מעבר עם סריקה למצב התוכנה את העבר )3(

 לצידו המכשיר את להזיז מתחיל שאתה לפני אחת שנייה וחכה המכשיר על המדידה כפתור על לחץ )4(
. המדידה תרשים של הרחוק לקצה יעהמג שאתה עד לחוץ המדידה כפתור את החזק. הסרגל של השני

 מספקים המכשיר על המצב מחווני  .הטונגסטן נורת לחימום נחוצה המדידה לפני הקטנה ההשהייה
  :המדידה הצלחת לגבי משוב

 קבוע כחול 
 .המסומן בכיוון UV LED-ה כאשר השני למעבר מוכן והמכשיר בהצלחה נמדד הראשון המעבר

 אדום הבזקים שני 
 המדידה מהירות את האט אך שוב השורה את מדוד. זוהו השדות כל שלא כיוון בהצלחה נמדדה לא השורה

 .המדידה תרשים של השדות ואחרי לפני המדידה את ומסיים מתחיל שהמכשיר וודא שלך

 אדומים הבזקים ארבעה 
 מספיק הטונגסטן לנורת נתת ולא מדי מוקדם השדות את לקרוא שהתחלת כיוון בהצלחה נמדדה לא השורה

 המכשיר את להזיז מתחיל שאתה לפני להתחמם זמן למנורה תן אך ,השורה מדידת על חזור. להתחמם זמן
i1 Pro. 

 .אדומים הבזקים שני ,אחד ירוק זקהב 
 השורה היא שמדדת שהשורה וודא. אחרת שורה של למדידה ציפתה התוכנה אבל בהצלחה נמדדה השורה

 .לה ציפתה שהתוכנה

 המדידה אם. UV תאורת עם רק השורה את ימדוד השני המעבר. המסומן בכיוון השורה מדידת על חזור )5(
 .הבאה לשורה לעבור אפשר אז הצליחה

 ירוק הבזקים שני 
 .הצליחה מעברים בשני השורה מדידת
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 ספוט מדידת

 

 ושמחווני מכויל שהמכשיר וודא. הסרגל על המכשיר את להתקין עליך סריקה למדידת שלך המכשיר להכנת
 שלך המדידה תוכנת של משתמשל במדריך עיין. המכשיר התקנת לפני  לבן באור מהבהבים המצב

 .ספוט מדידת תהליך על נוסף מידע לקבלת

המיקום  מטרת על ההתקנה מחבר הכנסת ידי על המיקום מטרת על i1Pro המדידה מכשיר את התקן )1(
 .i1Pro המכשיר של האחורי בצידו ההתקנה לממשק

 .ספוט למדידת התוכנה הגדרות את קבע )2(

 .דלמדו שברצונך השדה על המכשיר את מקם )3(

 לאחר  ירוק באור ויהבהבו המדידה בזמן ייכבו המצב מחווני. המכשיר על המדידה כפתור על לחץ )4(
 .בהצלחה הסתיימה שהמדידה

 המיקום מטרת באמצעות ההתקנה מחבר את בעדינות משוך ,המיקום ממטרת i1Pro המכשיר להסרת )5(
 .i1Pro המכשיר של האחורי בצידו ההתקנה מממשק
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 תצוגה מדידת

 

 שהמכשיר וודא. התצוגה מתקן על i1Pro המכשיר את להתקין עליך תצוגה למדידת שלך המכשיר להכנת
 .המכשיר התקנת לפני לבן באור מהבהבים המצב ושמחווני מכויל

 משקולת על. שלך המסך לגודל שיתאים כך התצוגה מתקן של הנגד משקות של אורכה את לכוון אפשר )1(
 ולהתאימו התצוגה מתקן של אורכו את ולקצר להאריך המאפשרים הצדדים בשני לולאה סוגרי יש גדהנ

 .הנכון לאורך

 התצוגה מתקן על ההתקנה מחבר הכנסת ידי על התצוגה מתקן על i1Pro המדידה מכשיר את התקן )2(
 .התצוגה קןבמת ביציבות יושב שהמכשיר שנית וודא. 1Pro המכשיר של האחורי בצידו ההתקנה לממשק

 .המסך במרכז i2Pro המדידה מכשיר את יצב )3(

 בזמן ייכבו המצב מחווני. בתוכנה המדידה תהליך את והפעל תצוגה מדידת למצב התוכנה את העבר )4(
 .המדידה

 ההתקנה מתקן עם ההתקנה מחבר את בעדינות משוך ,המיקום ממטרת i1Pro המכשיר להסרת )5(
 .i1Pro המכשיר של האחורי בצידו ההתקנה מממשק
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 הסביבה אור מדידת

 

 אם .i2Pro המדידה מכשיר של המגביל לצמצם הסביבה אור מדידת ראש את חבר נא ,המדידה תחילת לפני
 של הסידורי למספר תואם הסביבה לאור המדידה ראש על הסידורי שהמספר וודא ,מכשירים מספר לך יש

 מחזיק עם יחד גם הסביבה לאור המדידה בראש להשתמש ניתן. משתמש אתה שבו i1Pro-ה מכשיר
 .החצובה

 ,הסביבה לאור המדידה ראש להסרת. החצובה מחזיק בתחתית מאוחסן הסביבה לאור המדידה ראש )1(
 על "O "unlocked הסימון על מצביע ההגנה כיוסי על שהחץ עד השעון כיוון נגד המדידה ראש את סובב

 .החצובה מחזיק

 ההגנה כיסוי על החץ .i2Pro המדידה המכשיר של המגביל לצמצם הסביבה אור מדידת ראש את חבר )2(
 .המכשיר על "O "unlocked הסימן על להצביע חייב

 • הסימון על מצביע ההגנה כיסוי על שהחץ עד השעון כיוון עם הסביבה לאור המדידה ראש את סובב )3(
“locked” המכשיר על. 

 .מהסביבה לאור המדידה מראש ההגנה כיסוי את הסר )4(

 את לבצע כדי המכשיר על המדידה כפתור על ולחץ מהסביבה אור מדידת לצב היישום מצב את שנה )5(
 .המדידה
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 מקרן מדידת

 

 על או ,החצובה מחזיק של הבסיס משטח המכשיר את להתקין עליך סריקה למדידת שלך המכשיר להכנת
. החצובה מחזיק על i1Pro המכשיר את להתקין יש מכן לאחר. מספק שאתה ”1/4 בורג באמצעות ,חצובה

  .המכשיר את מתקין שאתה לפני לבן באור מהבהבים המצב ושמחווני מכויל שהמכשיר וודא

 הבסיס משטח של ”1/4 הבורג את הכנס ,החצובה מתקין של הבסיס משטח על החצובה מחזיק להתקנת )1(
 מהודק החצובה שמחזיק עד השעון כיוון עם הבסיס משטח את סובב. החצובה מחזיק בתחתית לאום

 להתקנה תוההורא פי על פעל ,חצובה על החצובה מחזיק את מתקין אתה אם. החצובה מחזיק למשטח
 .שלך החצובה של המשתמש במדריך חצובה ראש

 החצובה מחזיק על ההתקנה מחבר הכנסת ידי על החצובה מחזיק על i1Pro המדידה מכשיר את התקן  )2(
 .i1Pro המכשיר של האחורי בצידו ההתקנה לממשק

 החצובה מחזיק עם ההתקנה מחבר את בעדינות משוך ,החצובה ממחזיק i1Pro המכשיר להסרת )3(
 .i1Pro המכשיר של האחורי בצידו ההתקנה מממשק
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 מקרן מדידת

 

 .המקרן למידות i2Pro המכשיר את כוון

 .המסך לפני במרחק או המקרן ליד החצובה מחזיק על המכשיר את שים )1(

 i2Pro-ה של המגביל הצמצם. המכשיר של הזווית את וכוון החצובה מחזיר על הנעילה בורג את פתח )2(
 .נכון מכוון שהמכשיר אחרי הנעילה בורג את סגור. המסך מרכז אל לפנות צריך

 .המצגת ולצורך במקרן תשתמש שבהם תנאים לאותם החדר תאורת את כוון )3(

 .המסך על שיופיעו ותההורא פי על ופעל מקרן מדידת של למצב התוכנה הגדרות את שנה )4(
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 כללית תחזוקה

 

 בקביעות ולנקות כללים מספר פי על לפעול חשוב ,שלך i2Pro-ה מכשיר של המדידה ביצועי על לשמור כדי
 .המדידה ביצועי רמת על לשמירה חיוניים שהינם מסוימים חלקים

 באריזה i2Pro-ה את תלשא יש תמיד ,העברה בעת נזק למנוע כדי. מכניים לזעזועים רגיש המכשיר •
 .שלו המקורית

 להשתמש אין. אבקעם  או שמןעם r ,לכלוך עם בסביבות בו להשתמש או i2Pro-ה את או לאחסן איל •
 i2Pro-ה את לאחסן אין .10°C-מ נמוכות או 35°C מ גבוהות תטמפרטורו עם בסביבות i2Pro-ב

 של הפלסטיק כיסוי את לנקות ראפש .10°C-מ נמוכות או 50°C-מ גבוהות טמפרטורות עם בסביבות
 . צורך יש אם סבון תמיסת עם במים שהוטבלה לחה מטלית עם המכשיר

 להסיר ניתן. מה זמן לאחר אבק לצבור עלולה ,i2Pro-ה מכשיר של המגביל בצמצם ההגנה כוכיתז •
 :המגביל הצמצם ובתוך אותה לנקות כדי ההגנה זכוכית את

 על "unlocked" הסימון על מצביע שהחץ עד השעון יווןכ עם אותו סובב המגביל הצמצם להסרת )1(
 .המכשיר

 .האופטי במשטח מלגעת המנע. מהמכשיר המגביל הצמצם את הסר )2(

 .המגביל מהצמצם החוצה ההגנה זכוכית עם המחלק את החלק )3(

 .ונקייה רכה מטלית על איזופרופיל כוהל עם המגביל הצמצם ובתוך ההגנה זכוכית את נקה )4(

 .הקודם למקומו חזרה נתפס שהמחלק וודא. המגביל בצמצם חרזה ההגנה זכוכית את הרכב )5(

 .i2Pro-ה על "unlocked" המיקום על מצביע החץ כאשר המכשיר על בחזרה המגביל הצמצם את התקן )6(

 .i2Pro-ה על "locked" הסימון על מצביע שהחץ עד השעון כיוון נגד אותו סובב המגביל הצמצם לנעילת )7(

 כוהל עם הלבן הקרמי האריח את לנקות אפשר. הזמן כל נקי נשאר לבןה הקרמי שהאריח וודא •
 .צורך יש אם ונקייה רכה מטלית על איזופרופיל

 עם אותה לנקות ניתן ,צורך יש אם. הסביבה לאור המדידה ראש של האור מפזר בדיסק לגעת איך •
 .דחוס אוויר
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 תקלות פתרון

 

 דיאגנוסטית תוכנה

 נדלקים המחוונים אם. כשורה פועל אינו לךש i2Pro-שה סבור אתה אם i2Diagnostics ביישום השתמש
 .בעייה גילה i2Pro-ה של הפנימי החיישן אז ,כיול אחרי קבוע באדום

 :הבאים השלבים את בצע נא זה במקרה

 .i1Diagnostics היישום את הפעל )1(

 .i1Diagnostics מהיישום שתקבל הנחיות פי על ציונליותקפונ בדיקת הפעל )2(

-X של התמיכה מרכז עם קשר וצור הבדיקה דוח את שמור ,שגיאה על מדווח i1Diagostics היישום אם )3(
Rite שלנו המקוונים התמיכה במשאבי לעיין גם תוכל ,לחליפין. אליך הקרוב 

http://xrite.com/support/i1Profiler  שלך התקלה את לאתר כדי. 
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 אחריות

 אחריות הרשמה

 את רשום ,המצור על ועידכונים האחרונים התוכנה עדכוני ואת אחריות שירותי ,טכנית תמיכה לקבל כדי
   www.xrite.com/register: שלך החדשה i2Pro-ה מערכת

 אחריות תנאי

 מיום חדשים (12) עשר שנים של לתקופה ובעבודה בחומרים פגמים לגבי זה מוצרל אחראית X-Rite חברת
 את תתקן או תחליף X-Rite חברת לעיל האמור במקרה. כאלו יש אם ,מקומיות לתקנות בכפוף ,הרכישה
 לא זו אחריות )האחריות ידי על מכוסים אינם מתכלים חלקים(. בחינם ,דעתה שיקול פי על הפגומים החלקים

 .רשלנית לתחזוקה נתון שהיה או ,שהיא צורה בכל שונה ,המשלוח לאחר נפגם אם שיסופק מוצר כל על לתחו

 ,שהוא חלק כל של החלפה או תיקון תהיה לעיל ההפרות אחת של במקרה X-Rite חברת של היחידה חובת
. פגום יהשה X-Rite חברת של רצונה לשביעות סבירה במידה הוכח האחריות תקופת שבזמן ,עלות ללא

 אינם כן וכמו ,תוקפה שפג אחריות "לתחייה מחזירים" אינם X-Rite חברת ידי על החלפות או תיקונים
 הקונה של עלויות או להפסדים אחראית אינה X-Rite חברת מקרה בכל. האחריות של תוקפה את מאריכים
 ,עקיף ,מיוחד הוא אם בין שהוא נזק או ,רווחים הפסד ,אחרות להוצאות ,הקונה של לתקורה או ,ייצור בתהליך
 לא. לעיל האחריות תנאי מהפרת כתוצאה הנגרמים לרכוש או אדם לבני אחר נזק כל או ,מקרי או ,נסיבתי
 כאן שהוצגו כפי האחריות תנאי. כאן שהוגדרה לאחריות מעבר ,במרומז או במפורש ,נוספת אחריות כל ניתנת

 או המרומזת לאחריות מוגבל לא אך ,כולל ,במרומז וא במפורש ,שניתנה אחרת אחריות כל מחליפים
 תהא במפורש כאן נאמרה שלא התחייבות או אמירה שום. מסוימים ליישום או למטרה וההתאמה הסחירות

 או ,המוצר את לקחת יש , אחריות שירותי לקבל כדי. בכלל או כאחריות X-Rite חברת את המחייבת אמירה
 ,הגנה רמת אותה את שמספקת באריזה או המקורית באריזה ,המשלוח את מראש ולשלם המוצר את לשלוח
 מסמך בצורת רכישה הוכחת להציג יש אחריות שירותי לקבל כדי .X-Rite חברת של מוסמך שירות למרכז
 .שלה האחריות בתקופת נמצאת שהיחידה כראיה שמשמשת קבלה עם חשבונית או קנייה

 יגרום הציוד של מורשה לא פירוק. שהיא סיבה מכל X-Rite חברת של i2Pro מכשיר את לפרק לנסות אין
 אל לפנות יש ,כשורה פועלת שאינה או לפעול הפסיקה שהיחידה סבור אתה אם. שהיא אחריות כל לביטול

 .X-Rite חברת של ביותר הקרוב השירות מרכז אל או X-Rite חברת של התמיכה
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 ותמיכה שירות

 )יקציהרסרטיפ( היתר חידוש

-X מוצרי ספק אל פנה. לשנה אחת i1Pro מטרוהספקטרופוט של היתר חידוש על ממליצה X-Rite חברת
Rite היתר חידוש על נוסף מידע לקבל כדי אליך הקרוב השירות מרכז אל או שלך. 

 שירות מרכזי

 הספק אל פנה או אליך הקרוב השירות מרכז את אתרל כדי  http://xrite.com שלנו האינטרנט באתר בקר
 .נוסף מידע לקבלת שלך

 תמיכה אפשרויות

 צריך שאתה מבינים אנחנו ,בזמן בו. X-Rite מחברת שלך החדש המוצר עם מרוצה שתהיה בטוחים אנחנו
. תבמהירו שמתפתחים מורכבים עבודה בתזרימי לעבוד מקובל כאשר כיום גבוהה בזמינות והכשרה תמיכה

 .רשומים למשתמשים בחינם הבאים המקוונים התמיכה כלי את מספקים אנחנו לכן

 www.xrite.com/support/i1Profiler: ב התמיכה כלי את למצוא ניתן

 כחלק גם זמינים םה ;i1Profiler-ב לשימוש ייםבאינטראקטי הכשרה לסרטי הגבלה ללא חינם גישה •
 .i1Profiler מתוכנת

 מפורטים תמיכה מאמרי הכולל ,X-Rite של המקוון העזרה לשירות הגבלה ללא חינם גישה •
 .נפוצות לשאלות הקשורים

 לבעיות האחריות תקופת למשך הטלפוני התמיכה ולמרכז ל"בדוא תמיכה לשירות חינם גישה •
 :נאיםהת מתקיימים כאשר במוצר כללי משימוש הנובעות

 .המוצר של הרשום המקורי הבעלים אתה -

 i1Profiler תוכנת של עדכנית בגירסה משתמש אתה -

 .נתמכת הפעלה ומערכת כיום הנתמכת בחומרה משתמש אתה -

 בתזרימי X-Rite ובמוצרי i1Profiler-ב לשימוש הקשורה מתקדמת לתמיכה בצורך מכירים שאנחנו כיוון
 בתשלום תמיכה תוכניות להציע שמחים אנחנו ,האחריות לתקופת מעבר בתמיכה כן וכמו ,שונים עבודה

 .X-Rite של המנוסים (Color Experts) הצבע מומחי ידי על הניתנות הכשרה ואפשרויות

 www.xrite.com/i1Profiler/Supportoptions אל פנה אנא במלואו המידע לקבלת
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 טכניים פרטים

 ספקטרלי מנוע
 .מובנית גל אורך בדיקת עם (פיקסל 128 של דיודות מערך עם הולוגרפי דיפרקציה סורג) ®i1 טכנולוגיית

 nm 730 - 380 :ספקטרלי טווח

  nm 3.5 :פיזי דגימה מרווח

 nm 10 :אופטית רזולוציה

 nm 10 של רשיםבהפ nm ... 703 nm 380 :ספקטרלי דיווח

 לשנייה מדידות 200 :סריקה בפעולת מדידה תדירות

 

  :אופטיקה
  ISO 13655:2009 , 0°/45° טבעתית הארה אופטיקת :מדידה גיאומטריית

 ובמהירות השדה בגודל תלוי הסריקה בזמן אפקטיבי מדידה צמצם( (”0.18) מ"מ 4.5 קוטר :מדידה צמצם
 )המדידה

 (”0.14) מ"מ 3.5 :התאורה ספוט גודל

 UV LED -ו )A סוג מאיר (חומר גז ממולא טונגסטן :אור מקור

 

 :החזרה מדידת
 ]מימדים חסרת[ ספקטרלית החזרה

  :מדידה תנאי
UV כלול - ISO 13655:2009 מדידה תנאי M0 

D50 - ISO 13655:2009 מדידה תנאי M1 
 M2 מדידה תנאי ISO 13655:2009 - כלול לא UV מסנן

OBC: אופטית ההבהר פיצוי (OBC) תוכנת עם i1Profiler 

 לייחוס חיצוני לבן אריח על ידני :כיול

 גיבוי לוח על למדידה ;ISO 13655:2009 לבן :למדידה רקע

 גיבוי לוח על (”0.12) מ"מ 3: מירבי תווך עובי

  מ"מ x 10 10 חיישן סרגל עם )גובה x רוחב( (”x 0.39 ”0.28) מ"מ x 10 7: סריקה במצב מינימלי שדה גודל
)0.39” x 0.39”( )רוחב x חיישן סרגל ללא )גובה. 

 בטמפרטורות X-Rite של הייצור מתקן סטייה( מירבי *E94∆ 1.0 ,ממוצע *E94∆ 0.4: מכשירים-בין-תיאום
 )BCRA (D50, 2°) אריחי 12 על 23°C (73.4°F) של

 )לבן על שניות 3 כל בדיקות 10 של ממוצע ,D50,2°( לבן על *E94∆ 0.1 :הקצר בטווח חוזר ביצוע יכולת
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 :פליטה מדידת
 [cd/m2] (luminance) אור הקרנת [mW/nm/m2/sr] ,ספקטרלית קרינה

 .טיפוסי LCD מסך על cd/m2 1200 - 0.2 :מדידה טווח

 .x,y ±0.002 typ (5000 K, 80 cd/m2) :הקצר בטווח חוזר ביצוע יכולת

 

 :הסביבה אור מדידת
 עם אור מפזר מדידה ראש illuminance [lux] [mW/nm/m2] (spectral irradiance) ספקטרלית הקרנה

 .קוסינוס תיקון

 

   :ממשק

USB 1.1 

 

 מינימליות מערכת דרישות
Macintosh® 

Intel® מעבד, Mac OS X 10.5.8, 10.6.8 10.7 ,או (with latest upgrades installed) 1 פנוי זיכרון GB 
RAM,2 הקשיח הדיסק על פנוי מקום GB , 1024 מסך רזולוצייתx600 חיבור ,יותר או USB מספק 
 מסכים בשני תמיכה. התוכנה ועידכון התקנת ,להורדת רחב בפס מהיר אינטרנט חיבור או DVD כונן,מתח

 מנהל של גישה צריך המשתמש. כפול LUT-ב שתומך ראשי דו מסך כרטיס או מסך כרטיסי שני דורשת
 .וכנההת והסרת להתקנת מערכת

Windows® 

 ,®CPU, Microsoft® Windows® XPומעלה ™AMD Athlon XP או Intel® Pentium® 4מעבר
Windows Vista®, Windows 7® (מותקנים העידכונים כל עם ביט 64 או 32 ההפעלה מערכות כל), זכרון 

 USB חיבור ,הומעל 1024x600 של מסך רזולוציית ,GB 2 הקשיח הדיסק על פנוי מקום ,GB RAM 1 פנוי
 התקנת ,להורדת רחב בפס מהיר אינטרנט חיבור או DVD כונן ,ופועל מותקן רשת יבורח ,מתח המספק
. כפול LUT-ב שתומך ראשי דו מסך כרטיס או מסך כרטיסי שני דורשת מסכים בשני תמיכה. התוכנה ועידכון

 .התוכנה והסרת להתקנת מערכת מנהל של גישה צריך המשתמש

 :חשובה הערה

 גירסאות עבור שפותחו i1Pro של SDK-ה של ישנות גירסאות עם X-Rite של i1Pro במכשיר להשתמש ניתן
 ISO 13655 M0 כמכשיר לאחור תאימות במצב פועל החדש i1Pro-ה זה במקרה .i1Pro של קודמות

(NoFilter) להשתמש כדי. לויפע לא מיקום וחיישן פנימי תדרים כיול ,מצב חיווי אורות כגון חדשות ויכולות 
 שלך התוכנה של יותר חדשות גירסאות יש אם ובדוק התוכנה ספק אל פנה ,המכשיר של היכולות בכל

 .ביותר העדכני SDK-ב המשתמשות

 

 


