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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  001497673 

 

Kamera termowizyjna Seek Thermal 

CompactPRO FF micro-USB, -40 do +330 

°C, 320 x 240 px, Android 
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Podręcznik użytkownika serii Compact 
 
Witamy na oficjalnej aplikacji Seek Thermal! Poświęć kilka minut na szybkie zapoznanie się z 
podstawami aplikacji i nauczenie się, jak korzystać z urządzenia. 
 
 
Rejestracja 
 
Dlaczego warto się zarejestrować? 
 
Chcemy, abyś miał wspaniałe wrażenia z wyszukiwania 
produkt. Udostępniając swoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer seryjny, umożliwiasz nam 
przesyłanie aktualizacji produktów oraz wskazówek i technik. Możemy również przyspieszyć 
zapytania gwarancyjne, wiedząc, kiedy i gdzie kupiłeś. Informacje o kraju pomagają nam zapewnić 
lepszą obsługę lokalnych produktów. 
 
Rejestracja nie jest wymagana i możesz wybrać opcję „Zrezygnuj” 
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Pierwsza rejestracja: 
 
Ta jednorazowa rejestracja zajmuje 30 sekund lub mniej z połączeniem WIFI lub komórkowym w 
telefonie. NIE musisz pozostać zalogowany, aby korzystać z produktu po zakończeniu rejestracji. 
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Aby przeczytać naszą politykę danych, odwiedź: 
www.thermal.com/datapolicy 
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- Wskaźnik rodzaju kamery: pokazuje, który typ kamery termicznej został podłączony. 
 
- Galeria multimediów: tutaj znajdziesz wszystkie swoje zdjęcia i filmy. 
 
- Szukaj w Seek: Zobacz obrazy termiczne ze społeczności Seek. 
 
- Szukaj wiadomości: przeczytaj najnowsze artykuły z wyszukiwarką Seek Thermal. 
 
- Wprowadzenie do aplikacji: obejrzyj różne filmy, które pomogą Ci zacząć korzystać z nowej aplikacji 
Seek Thermal. 
 
- Przeglądaj produkty i akcesoria: Kup najnowszy sprzęt Seek Thermal. 
 
Nawigacja w dolnym menu 
 

 
Ikona strony głównej: Wybierz opcję HOME (dom) , aby powrócić do strony głównej aplikacji. 
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Ikona mediów: dotknij MEDIA, aby przejść do galerii zdjęć i filmów. 

 
Ikona trybu: dotknij ikony MODE (trybu), aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji: Span & Level, 
Spot, HiLo i innych. 
 

 
 
Ikona filtrów: w dowolnym momencie możesz zmienić PALETTES (palety) w trybie aparatu lub wideo. 
 

 
Ikona ustawień: tutaj znajdują się wszystkie ustawienia i preferencje. 
 
Tryby obrazowania termicznego 
 

 
Tryb punktowy: Użyj krzyżyka, aby wskazać konkretną temperaturę. 
 

 
 
Tryb Hi / Lo: Wskaż najwyższą i najniższą temperaturę. 
 

 
Tryb normalny: tryb domyślny maksymalizujący spójność termiczną przy użyciu automatycznej 
kontroli ekspozycji. 
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Tryb pełnej klatki: Wyświetla wszystkie dane temperatury dla maksymalnej przejrzystości. 
 

 
Tryb Rozpiętości i Poziom *: Łatwo ustaw i zablokuj zakres temperatur, aby wyświetlić maksymalną 
informację termiczną dowolnego obiektu lub sceny. (tylko Compact PRO) 
 

 
Tryb powyżej progu 
 

 
Tryb Próg równy 

 
Tryb poniżej progu 
 
Pokoloruj temperatury powyżej, równej lub niższej od ustawionej temperatury. 
 

 
Tryb Thermal +: Tryb eksperymentalny, który umożliwia obrazowanie termiczne i wizualne obok 
siebie w czasie rzeczywistym. 
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* Tryb Span i Level oraz kontrola emisyjności są dostępne tylko w CompactPRO 
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Rozpiętość termiczna i poziom 
(Tylko CompactPro) 
 
Z łatwością ustaw i zablokuj zakres temperatur, aby wyświetlić informacje o maksymalnej 
temperaturze dowolnego obiektu lub sceny z nastawą i zakresem. 
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Kontrola emisyjności 
(Tylko CompactPRO) 
 

 
 
Emisyjność to właściwość materiału, która określa, ile światła podczerwonego jest emitowane z 
określonej powierzchni. Skalibruj predyspozycje za pomocą czterech wstępnie zdefiniowanych 
ustawień, aby zapewnić dokładne odczyty temperatury i raportowanie. 
 
 
Wykonywanie zdjęć i filmów 
 

 
 
Stworzony dla iPhone iPhone 7+, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, 
iPhone 5s, iPhone 5c i iPhone 5 
Lista obsługiwanych urządzeń z Androidem znajduje się na stronie: www.thermal.com/supported 
Wykorzystuje moc i wyświetlacz twojego smartfona. (<280 mW) 
 
„Made for iPhone” oznacza, że akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane specjalnie do 
połączenia z iPhone'em i zostało potwierdzone przez programistę, aby spełniał standardy wydajności 
Apple. Należy pamiętać, że użycie tego akcesorium z iPhone'em może wpłynąć na wydajność sieci 
bezprzewodowej. iPhone® jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zarejestrowanym w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach 
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Informacje dotyczące utylizacji 
 
 
a)Produkt 

 
Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami  
gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z  
odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji  
oddzielnie. 
 
b) Akumulatory  
 

 
Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie  dotyczące baterii i   

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie. 

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. 

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie  

odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm,  

Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład  

pod symbolem kosza na  

śmieci po lewej stronie). 

 

 

Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów  zbiórki w miejscowości, w sklepach lub  

gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz  

przyczynić się do ochrony  

środowiska. 

W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska. 
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