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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. 

Wszelkie informacje, w tym, między innymi, sformułowania, zdjęcia, wykresy są właściwości Hangzhou 

Hikvision Digital Technology Co., Ltd. lub jej podmiotów zależnych (dalej jako „Hikvision”). Niniejsza 

instrukcja obsługi (dalej jako „Manual”) nie może być powielana, zmienione, tłumaczone lub 

rozpowszechniane, częściowo lub całkowicie, w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy 

Hikvision. O ile nie postanowiono inaczej, Hikvision nie ma żadnych gwarancji, poręczeń ani gwarancji, 

wyraźnych ani domniemanych, w odniesieniu do tej instrukcji.

O tym podręczniku 

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do Handheld Termografia Camera.Niniejsza instrukcja ma zastosowanie do Handheld Termografia Camera.

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania i zarządzania produktem. Zdjęcia, wykresy, zdjęcia 

i wszelkie inne informacje zwana są dla opisu i wyjaśnienia tylko. Informacje zawarte w instrukcji mogą 

ulec zmianie bez uprzedzenia, z powodu aktualizacji oprogramowania układowego lub innych powodów. 

Proszę znaleźć najnowszą wersję w witrynie internetowej firmy ( http://overseas.hikvision.com/en/ ). Proszę znaleźć najnowszą wersję w witrynie internetowej firmy ( http://overseas.hikvision.com/en/ ). Proszę znaleźć najnowszą wersję w witrynie internetowej firmy ( http://overseas.hikvision.com/en/ ). 

Proszę używać tej instrukcji pod okiem profesjonalistów.

Znaki towarowe Podziękowanie 

i znaki towarowe i loga innych Hikvision są właściwości 

Hikvision w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i loga wymienione poniżej są własnością 

ich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne 

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, produkt opisany, z jego sprzęt, 

oprogramowanie i firmware jest „tak jak jest”, ze wszystkimi wadami i błędów, I HIKVISION NIE 

DAJE gwarancje, wyraźne lub domniemanej, włączając bez ograniczeń, SPRZEDAŻY, JAKOŚCI 

ZADOWALAJĄCEJ, przydatności do określonego celu, I NIENARUSZANIA TRZECIEJ. W żadnym 

wypadku HIKVISION, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ 

ODPOWIADAĆ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE 

SZKODY, W TYM m.in. ODSZKODOWANIE ZA STRATY ZYSKÓW, PRZERWY LUB UTRATY 

DANYCH lub dokumentów,

http://overseas.hikvision.com/en/
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POŁĄCZENIE wz KORZYSTANIA Z TEGO PRODUKTU, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA 

HIKVISION O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. DOTYCZĄCA z produktem o dostęp do internetu, 

korzystanie z PRODUKTU są całkowicie na własne ryzyko. HIKVISION nie podejmują żadnych 

obowiązków DLA nieprawidłowego działania, prywatność wycieków lub innych uszkodzeń 

WYNIKAJĄCYCH Z atakiem cybernetycznym, atakami hakerów, wirus kontroli, lub inne 

zabezpieczenie INTERNET ryzyka; JEDNAK HIKVISION ZAPEWNIA szybkiej technicznej pomocy, 

jeśli wymagane. NADZÓR PRAWA zależy od jurysdykcji. Zaznacz wszystkie odpowiednich przepisów 

prawa w danej jurysdykcji PRZED UŻYCIEM tego produktu w celu zapewnienia, że KORZYSTA 

ZGODNY obowiązującym prawem. HIKVISION NIE PONOSI odpowiedzialności w przypadku, że ten 

produkt jest używany z nieślubnym CELÓW.

W PRZYPADKU konfliktów pomiędzy ten podręcznik i obowiązującego prawa, później ma 

pierwszeństwo.

Informacje prawne Informacja 

FCC 

Proszę zwrócić uwagę, że zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za 

zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. 

FCC: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych FCC: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych 

klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej 

ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje 

i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z 

instrukcją, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia 

nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego 

lub telewizyjnego, co można stwierdzić przez włączanie i wyłączanie urządzenia, użytkownik powinien 

spróbować skorygować zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. 

- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. 

- Dołączenie urządzenia do gniazda innego obwodu, do którego podłączony jest odbiornik. 

- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy. 

Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z 20cm minimalna odległość między anteną a ciałem.
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Warunki FCC 

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm 

warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń. 

2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować 

niepożądane działanie 

Oświadczenie zgodności UE 

Ten produkt oraz - jeśli dotyczy - dostarczonych akcesoriów zbyt oznaczone są 

„CE”, a więc zgodne z obowiązującymi zharmonizowanych norm europejskich 

wymienionych w dyrektywie EMC 

2014/30 / UE, Dyrektywa RoHS 2011/65 / UE. 

2012/19 / UE (dyrektywa WEEE): Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być 

utylizowane wraz z odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej. Dla prawidłowego recyklingu, 

zwrócić produkt do lokalnego dostawcy przy zakupie nowego sprzętu równoważnego, lub 

rozporządzania nim w wyznaczonych punktach zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: 

www.recyclethis.info.

2006/66 / WE (dyrektywa baterii): Ten produkt zawiera baterię, której nie można wyrzucać 

wraz z odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej. Zapoznaj się z dokumentacją produktu dla 

informacji specyficznych baterii. Bateria jest oznaczony symbolem, który może zawierać litery 

wskazują, kadm (Cd), ołów (Pb) i rtęci (Hg). Dla prawidłowego recyklingu, powrót akumulatora do 

dostawcy lub do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: www.recyclethis.infodostawcy lub do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: www.recyclethis.info

, 

Przemysł Kanada ICES-003 Zgodność

Urządzenie to spełnia wszystkie puszki ICES-3 (B) / NMB-3 (b) standardy wymagań. 

Urządzenie to spełnia wymagania licencji Industry Canada zwolnioną standardu RSS (s). Operacja jest 

przedmiotem następujących dwóch warunków: (1) urządzenie to nie powoduje zakłóceń,

(2) urządzenie musi przyjmować żadnych zakłóceń, nawet takich, które mogą powodować 

niepożądane działania urządzenia. 

Le Pre wysłany Appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils 

radioexempts de licencji. L'est autorisé eksploatacji e aux deux warunki suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage et 

(2) l'utilisateur de l'appareil doit akceptant tout brouillage radioé lectrique Subi, Me Me Si le brouillage est 

podatne d'en compromettre le fonctionnement. Zgodnie z przepisami Industry Canada, to nadajnik radiowy 

może działać tylko przy użyciu anteny typu i maksimum (lub mniejszym) zysk zatwierdzonym do nadajnika 

przez Industry Canada. Aby zmniejszyć potencjalne zakłócenia radiowe do innych użytkowników,

http://www.recyclethis.info/
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Typ anteny i jej wzmocnienie powinno być tak dobrane, aby równoważna moc promieniowana 

izotropowo (eirp) nie więcej niż to konieczne dla skutecznej komunikacji. 

Conforme ment à la re glementation d'Industrie Kanada, le pre wysłany é metteur radiowej peut 

avec une fonctionner Antenne d'un typ et d'un wzmocnienia maksymalnej (ou infe rieur) Link zatwierdzony 

przez pour l'é metteur par Industrie Kanadzie. Dans le ale de re duire les risques de brouillage radioé 

lectrique à l'zamiar des autres utilisateurs, il faut le choisir wpisać d'antena i zysk syn de sorte que la 

puissance isotrope rayonné e é quivalente (pire) ne dé passe pas l” intensité né cessaire à l'é tablissement 

d'une satisfaisante komunikacja.

Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z 20cm minimalna odległość między 

anteną a ciałem. 

Cet Lista quipement doit ê Tre installé i utilisé UNE odległość minimale DE 20 cm entre le radiateur i 

votre korpusu. 

Instrukcja bezpieczeństwa 

Instrukcje te mają na celu zapewnienie, że użytkownik może korzystać z produktu poprawnie na niebezpieczeństwo unikania lub 

utraty mienia. Środek ten środek ostrożności podzielony ostrzeżenia i Ostrzeżenia Ostrzeżenia: Zaniedbanie któregokolwiek z utraty mienia. Środek ten środek ostrożności podzielony ostrzeżenia i Ostrzeżenia Ostrzeżenia: Zaniedbanie któregokolwiek z utraty mienia. Środek ten środek ostrożności podzielony ostrzeżenia i Ostrzeżenia Ostrzeżenia: Zaniedbanie któregokolwiek z utraty mienia. Środek ten środek ostrożności podzielony ostrzeżenia i Ostrzeżenia Ostrzeżenia: Zaniedbanie któregokolwiek z utraty mienia. Środek ten środek ostrożności podzielony ostrzeżenia i Ostrzeżenia Ostrzeżenia: Zaniedbanie któregokolwiek z 

ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Ostrzeżenia: Zaniedbanie któregokolwiek z ostrożności może spowodować obrażenia lub uszkodzenie sprzętu. Ostrzeżenia: Zaniedbanie któregokolwiek z ostrożności może spowodować obrażenia lub uszkodzenie sprzętu. 

ostrzeżenia

• Urządzenie powinno być stosowane zgodnie z lokalnymi przepisami i elektrycznych przepisów bezpieczeństwa. Odwołać się 

do odpowiedniej dokumentacji w celu uzyskania szczegółowych informacji.

• Urządzenie powinno być stosowane w środowisku w zakresie temperatur od 

- 20 ° C 50 ° C (-4 ° F 122 ° F) oraz wilgotność ≤ 90% - 20 ° C 50 ° C (-4 ° F 122 ° F) oraz wilgotność ≤ 90% - 20 ° C 50 ° C (-4 ° F 122 ° F) oraz wilgotność ≤ 90% - 20 ° C 50 ° C (-4 ° F 122 ° F) oraz wilgotność ≤ 90% - 20 ° C 50 ° C (-4 ° F 122 ° F) oraz wilgotność ≤ 90% - 20 ° C 50 ° C (-4 ° F 122 ° F) oraz wilgotność ≤ 90% - 20 ° C 50 ° C (-4 ° F 122 ° F) oraz wilgotność ≤ 90% - 20 ° C 50 ° C (-4 ° F 122 ° F) oraz wilgotność ≤ 90% - 20 ° C 50 ° C (-4 ° F 122 ° F) oraz wilgotność ≤ 90% - 20 ° C 50 ° C (-4 ° F 122 ° F) oraz wilgotność ≤ 90% - 20 ° C 50 ° C (-4 ° F 122 ° F) oraz wilgotność ≤ 90% 

• Napięcie wejściowe powinny być zgodne z normą IEC60825-1. SELV (Safety Extra Low Voltage) i 

ograniczonym źródłem zasilania ((Wejście 12 VDC, 1.5A, wyjście 5 VDC, 2A) znajdują się w odpowiedniej 

dokumentacji szczegółowej informacji. 

ostrzeżenia Wykonaj te zabezpieczenia, aby ostrzeżenia Wykonaj te zabezpieczenia, aby 

zapobiec poważne obrażenia lub śmierć. 

Przestrogi Wykonaj te środki ostrożności, Przestrogi Wykonaj te środki ostrożności, 

aby zapobiec potencjalnej obrażenia lub 

szkody materialne. 
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• Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo podłączony do gniazdka. 

• Jeśli dym, zapach lub hałas powstaje z urządzenia, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączyć przewód zasilający 

i skontaktować się z centrum serwisowym. 

• Instalator i użytkownik ponosi odpowiedzialność za hasło i konfiguracji zabezpieczeń i jego ustawień. 

Przestrogi

• Nie upuszczać urządzenia ani narażać go na wstrząsy. 

• Wycierania urządzenie delikatnie czystej tkaniny i małą ilość etanolu, o ile to konieczne. 

• Nie należy kierować obiektywu w stronę słońca lub innego jasnego światła. 

• Kiedy wszelkie urządzenia laserowego jest w użyciu, upewnij się, że obiektyw urządzenie nie jest narażone na działanie 

wiązki laserowej, lub może wypalić. 

• Nie wystawiać urządzenia na wysokie promieniowanie elektromagnetyczne lub bardzo gorących, zimnych, zakurzonych lub 

wilgotnych środowiskach. 

• Umieścić urządzenie w suchym i dobrze wentylowanym otoczeniu. 

• Przechowywać urządzeń non-wodoodporne z dala od cieczy. 

• Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub podobnym czasie transportowania go. 

• Kilka elementy urządzenia (np kondensator elektrolityczny) wymagają regularnej wymiany. Średnia długość życia 

jest różna, więc zalecane jest okresowe sprawdzanie. Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania 

szczegółowych informacji.

• Niewłaściwe użycie lub wymiana baterii może spowodować ryzyko wybuchu. Wymienić tylko z 

tego samego lub równoważnego typu. Zużyte baterie należy utylizować w zgodzie z instrukcjami 

dostarczonymi przez producenta baterii.

• Nigdy nie próbuj demontować urządzenia. 

Instrukcja bezpieczeństwa 

UWAGA: Produkt jest zbudowany w wymienną baterię. Zagrożenie wybuchem po wymianie baterii 

NIEWŁAŚCIWEGO TYPU. Zużyte baterie należy utylizować ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

Laser Light Suplement Ostrzeżenie 

Ostrzeżenie: Promieniowanie laserowe emitowane z urządzenia może 

spowodować obrażenia oczu, pieczenie skóry lub substancji 

łatwopalnych. Przed włączeniem funkcji Uzupełnienie światło, upewnij 

się, że żaden człowiek lub substancje palne są w przedniej soczewki 

lasera.
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O tym podręczniku 

Dokument ten przedstawia sposób wykonywania i utrzymywania Handheld Termografia Dokument ten przedstawia sposób wykonywania i utrzymywania Handheld Termografia 

Camera ,Camera ,

Obejmuje to, co jest Handheld Termografia Camera, jak skonfigurować alarm i zasady Handheld 

Termografia Camera, konkretnych funkcjach i opisów kamery. To pokazuje, jak rejestrować i 

przechwytywania z kamery i eksportować pliki. Doradza również podstawowe metody manipulowania 

często zdarzyło błędów.

Przegląd treści 

Niniejszy dokument zawiera następujące rozdziały i załączniki: 

Rozdział 1 Przegląd wprowadza podręcznych kamera termografii, w tym zawartości Rozdział 1 Przegląd wprowadza podręcznych kamera termografii, w tym zawartości 

skrzynki, wprowadzanie nowych produktów i funkcji głównych. 

Rozdział 2 Wygląd przedstawia wymiary aparatu i wyjaśnia funkcje wszystkich Rozdział 2 Wygląd przedstawia wymiary aparatu i wyjaśnia funkcje wszystkich 

komponentów. 

Funkcje Rozdział 3 Podstawowe opisuje jak ładować, włączania i wyłączania aparatu, ostrość Funkcje Rozdział 3 Podstawowe opisuje jak ładować, włączania i wyłączania aparatu, ostrość 

obiektywu termiczną oraz plik eksportu. Informuje także obiektyw procedurę i montażem jak 

obsługiwać go z ekranu dotykowego i przycisków.

Rozdział 4 Główne Konfiguracje pokazuje drogę do Pomiar temperatury oraz ustawiać alarmy temperatury. Rozdział 4 Główne Konfiguracje pokazuje drogę do Pomiar temperatury oraz ustawiać alarmy temperatury. 

Poza tym, to opisuje jak nagrywać filmy i zrzuty przechwytywania. Można zrobić ustawienia Wi-Fi, dobór palety, 

sekcji Ustawienia temperatury, zoom cyfrowy, sterowanie oświetleniem LED, oraz zdalne sterowanie za 

pośrednictwem oprogramowania klienckiego według niniejszego rozdziału.

Rozdział 5 Ustawienia systemowe Wskazuje ustawienia jednostkowe, ustawienia ekranu i inicjalizacji Rozdział 5 Ustawienia systemowe Wskazuje ustawienia jednostkowe, ustawienia ekranu i inicjalizacji 

urządzeń itd 

Rozdział 6 Załącznik Wykazy wartość emisyjności wspólnych materiałów w celach Rozdział 6 Załącznik Wykazy wartość emisyjności wspólnych materiałów w celach 

informacyjnych i często zadawane pytania. informacyjnych i często zadawane pytania. 



 

1 Przegląd 1 Przegląd 

1,1 Zawartość opakowania 1,1 Zawartość opakowania 

Patrz tabela poniżej zawartości skrzynki. 

Ręczny termografii kamery (x 1) 

Baza do ładowania (x 1) Pole (x 1) 

Adapter zasilający (x1) Kabel USB (x 1) Bateria (x1) 



 

DYSK

Instrukcja obsługi (x 1) Dysku (x 1) 

Uwaga: Handheld Termografia Kamera zawiera jedną osłonę obiektywu, jeden akumulator i jedną Uwaga: Handheld Termografia Kamera zawiera jedną osłonę obiektywu, jeden akumulator i jedną 

kartę SD. 

1.2 Wprowadzenie produktów 1.2 Wprowadzenie produktów 

Podręczna kamera Termografia jest kamera z obu obrazów optycznych i obrazów 

termicznych. Można to zrobić termometria, nagrywanie wideo, migawka 

przechwytywania, alarm i może połączyć się z Wi-Fi Hotspot i Bluetooth. Wbudowany 

wysokiej czułości detektora IR oraz czujnik wysokiej wydajności wykrywa zmiany 

temperatury i zmierzyć temperaturę w czasie rzeczywistym.

Technika picture in picture kamery Termografia i fuzji widzenia optycznego i widokiem 

cieplnej, wzmacnia szczegóły wyświetlania obrazów. Obsługuje wiele typów palet i 

alarmowych. Gdy temperatura wykryta w scenie nie zgadza się z zasadami 

alarmowych, alarmów urządzeń o kolorze palety trybu automatycznego. To pomaga 

użytkownikom znaleźć ryzykowną część i zmniejszyć utratę mienia. Urządzenie 

obsługuje połączenia Wi-Fi, oglądania na żywo, nagrywania i przechwytywania, itp 

podręczny aparat Termografia jest łatwy w użyciu, i przyjmuje ergonomiczną 

konstrukcję. Jest on powszechnie stosowany do podstacji elektrycznej, zapobiegania 

wykrywania firm i rozpoznawczych badaniu dziedzinie budownictwa.

1.3 Funkcje 1.3 Funkcje 

Termometria 

Urządzenie mierzy temperaturę w czasie rzeczywistym, i wyświetlić go na ekranie. 

Przechowywanie 



 

Urządzenie wyposażone jest w moduł pamięci do zapisywania filmów, przechwyconych 

migawek i ważnych danych. 

Połączenie 

Urządzenie może wyświetlać fuzję widzenia termicznego i widok optycznego. 

Paleta i alarmowe 

Urządzenie obsługuje wiele palet, można ustawić tryb palety zgodnie z 

funkcją alarmu 

Funkcja Wi-Fi 

Urządzenie może być podłączone do Wi-Fi. Można podłączyć urządzenie za pośrednictwem Wi-Fi hot spot, 

można zobaczyć podgląd na żywo, przechwytywanie i nagrywanie itd

zoom cyfrowy 

Podpory urządzenia 1 x 2, x i 4 x cyfrowego. 

Światło LED: 

Światła LED dodatek czyni urządzenie pochodnię wymaganych scenariuszy. 

Laser Light Suplement: 

Długodystansowe laser light suplement. 



 

2 Wygląd 2 Wygląd 

2.1 wymiary 2.1 wymiary 
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2.2 składniki 2.2 składniki 

Ekran dotykowy 

LED 

dźwięk Głośniki

ON / OFF

Laser

obiektyw Sheet 

Plecy

Nawigacja

Interfejs 

USB SD Slot

Światło LED 

Suplement Osłona 

obiektywu

Laser

Obiektyw optyczny

Pokrętło ostrości 

bateria

Thermal 

obiektywu 

statyw 

Interfejs 

wyzwalania

Przycisk Laser przytrzymaj Laser Przycisk włączania lasera, a następnie zwolnij przytrzymaj Laser Przycisk włączania lasera, a następnie zwolnij przytrzymaj Laser Przycisk włączania lasera, a następnie zwolnij 

przycisk, aby wyłączyć laser. 

Nawigacja Przycisk Menu: 

wciśnij ▽, △, ▷, i ◁ przycisk, aby wybrać parametry. wciśnij ▽, △, ▷, i ◁ przycisk, aby wybrać parametry. wciśnij ▽, △, ▷, i ◁ przycisk, aby wybrać parametry. wciśnij ▽, △, ▷, i ◁ przycisk, aby wybrać parametry. wciśnij ▽, △, ▷, i ◁ przycisk, aby wybrać parametry. wciśnij ▽, △, ▷, i ◁ przycisk, aby wybrać parametry. 

wciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. Non-Menu wciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. Non-Menu wciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. Non-Menu 

Przycisk:

wciśnij △ Przycisk włączania / wyłączania światła LED wciśnij △ Przycisk włączania / wyłączania światła LED wciśnij △ Przycisk włączania / wyłączania światła LED 

suplementu. przytrzymaj ▽ przycisku zoom cyfrowy. suplementu. przytrzymaj ▽ przycisku zoom cyfrowy. suplementu. przytrzymaj ▽ przycisku zoom cyfrowy. 

Arkusz obiektyw Przycisk Osłona obiektywu do przeprowadzenia korekty. Przycisk powrotu

Wyjść z menu lub powrót do poprzedniego menu. 

Pokrętło ostrości Regulować ogniskową obiektywu, patrz 3.4 Skupiać Regulować ogniskową obiektywu, patrz 3.4 Skupiać 



 

Obiektyw

Spust Pociągnąć za spust do nagrywania filmów lub migawek przechwytywania. 

Obudowa USB Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB do plików 

eksportowych. 

Ostrzeżenie:

Promieniowanie laserowe emitowane z urządzenia może spowodować obrażenia oczu, pieczenie skóry 

lub substancji łatwopalnych. Przed włączeniem funkcji Uzupełnienie światło, upewnij się, że żaden 

człowiek lub substancje palne są w przedniej soczewki lasera.

3 Podstawowe funkcje 3 Podstawowe funkcje 

3.1 Ładowanie urządzenia 3.1 Ładowanie urządzenia 

3.1.1 Ładowanie za pomocą stacji ładowania 3.1.1 Ładowanie za pomocą stacji ładowania 

Uwaga: Proszę naładować kamerę za pomocą kabla USB i zasilacz dostarczonym przez Uwaga: Proszę naładować kamerę za pomocą kabla USB i zasilacz dostarczonym przez 

producenta (lub w zależności od napięcia wejściowego od specyfikacji). 

Bateria



 

Kroki: 

1. Trzymając aparat i nacisnąć oba zaczepy blokujące baterię 1. Trzymając aparat i nacisnąć oba zaczepy blokujące baterię 

Termografia kamery, patrz poniższy rysunek. 

Blokada baterii Złap Camera Handheld

bateria podstawowa

2. Trzymaj zaczepy blokujące i wyciągnąć podstawę akumulatora wyjąć 2. Trzymaj zaczepy blokujące i wyciągnąć podstawę akumulatora wyjąć 

akumulator, patrz rysunek poniżej. 

3. Wkładka baterii w stacji ładującej, patrz poniżej. Można zobaczyć stan 

ładowania poprzez lampka kontrolna na bazie ładującej.



 

Ładowanie 

baza 

baterii

Widok z boku
Przedni widok

4. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wyciągnąć baterię z 4. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wyciągnąć baterię z 

ładowarce. 

5. Wyrównaj kawałek selera na baterii z wycięciem części aparatu, 5. Wyrównaj kawałek selera na baterii z wycięciem części aparatu, 

i włóż baterię do aparatu, patrz rysunek poniżej. 

Kawałek żebrowane

3.1.2 Ładowanie przez interfejs USB 3.1.2 Ładowanie przez interfejs USB 

Uwaga: Należy upewnić się, że bateria jest zainstalowana przed ładowaniem. Uwaga: Należy upewnić się, że bateria jest zainstalowana przed ładowaniem. 

Kroki: 

1. Otwórz górną pokrywę aparatu. 

2. Podłączyć interfejs USB oraz zasilacz z kablem USB. 

Interfejs USB



 

3.2 Włączanie i wyłączanie 3.2 Włączanie i wyłączanie 

Zasilanie włączone 

Zdejmij pokrywę obiektywu i przytrzymaj przycisk przez ponad trzy 

sekundy, aby włączyć urządzenie. Można obserwować cel, gdy interfejs aparatu 

jest stabilny. power Off

Gdy monocular jest włączony, przytrzymaj Przycisk dla trzech 

sekund, aby wyłączyć urządzenie. 



 

3.3 Opis interfejsu 3.3 Opis interfejsu 

W interfejsie obserwacji, dotknij przycisk ekranu lub naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić pasek 

menu, patrz rysunek poniżej. 

Min. Temperatura

Pokaz

Max. 

Temperatura

Pokaz

Centrum 

temperatury 

Pokaz

Ikony statusu

Temperatura czasie 

rzeczywistym

Temperatura koloru 

Skala

Ikony menu

Dla opisów przycisków menu, patrz tabela poniżej. 

Ustawienia 

w Ustawienia lokalne (w Ustawienia lokalne ( ) Interfejs, ty 

można ustawić podstawowe parametry, włącznie z 

Jednostki Termometria i zakres, bezpiecznik 

ustawienia. 



 

Plik 

Możesz przeglądać zrzuty chwytania lub filmów 

zapisanych w Plik.zapisanych w Plik.

Termiczny / Optical 

w Termiczny / Ustawienia optyczne (w Termiczny / Ustawienia optyczne ( )

interfejs, można ustawić wyświetlanie do termicznego / 

Optyczne / PIP / kombinowanego (bezpiecznik) 

tryby. 

Termometria 

w Termometria Zasada Configurationw Termometria Zasada Configuration

( ) Tryb można mierzyć temperaturę w czasie 

rzeczywistym przez reguł. 

palety 

Można ustawić palety na wyświetlaczu, a 

urządzenie wyświetla odpowiednio. 

Kontrast 

Można regulować kontrast wyświetlacza ręcznie lub 

automatycznie. 

Dla opisów ikon stanu, patrz tabela poniżej. 

USB 

Ta ikona wskazuje, czy urządzenie jest podłączone do komputera 

za pomocą interfejsu USB. 

Wi-Fi 

Ta ikona wskazuje, czy urządzenie jest podłączone do Wi-Fi, 

czy nie. 

Hot Spot 

Ta ikona pokazuje, czy hot spot urządzenie jest włączone czy 

nie. 

Karta SD 

Te ikony pokazuje, że karta pamięci urządzenie ma krótkie 

wolnego miejsca. 

Bateria 

Ta ikona pokazuje stan baterii w urządzeniu. 

Jednostka 

Ikona ta pokazuje, która jednostka urządzenia jest wykorzystywany obecnie: ° C, 

° F lub Kelvina. 

3.4 soczewce 3.4 soczewce 

Zanim zaczniesz: 

Regulować ogniskową obiektywu prawidłowo ustawiona przed wszelkie inne konfiguracje, lub 

może mieć wpływ na wyświetlanie obrazu i dokładność temperatury. 

Kroki: 

1. Zasilanie na przenośnym aparatem termografii. 1. Zasilanie na przenośnym aparatem termografii. 

2. Skieruj obiektyw aparatu do odpowiedniej sceny. 2. Skieruj obiektyw aparatu do odpowiedniej sceny. 



 

3. Wyregulować pokrętło w prawo lub w lewo ostrości, patrz rysunek 3. Wyregulować pokrętło w prawo lub w lewo ostrości, patrz rysunek 

poniżej. 

DALEKO BLISKO

Nie należy dotykać obiektywu, aby uniknąć wpływu na działanie wyświetlacza. 

3.5 Eksportowanie pliku 3.5 Eksportowanie pliku 

Cel, powód: 

Podłącz aparat podręczny termografii do komputera za pomocą kabla USB, można 

eksportować nagranych filmów zrobionych zdjęć. 

Kroki: 

1. Otwórz pokrywę USB. 1. Otwórz pokrywę USB. 

2. Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB i otwórz 2. Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB i otwórz 

Wykryto dysk. 

3. Wprowadź USB> obraz i USB> nagrywać i oglądać filmy 3. Wprowadź USB> obraz i USB> nagrywać i oglądać filmy 

Migawki. 

Zaznacz i skopiuj pliki wideo do komputera i odtwarzać pliki z odtwarzacza. 



 

Zaznacz i skopiuj migawki do komputera i przeglądać pliki. 

4. Odłączyć urządzenie od komputera. 4. Odłączyć urządzenie od komputera. 

Uwaga: Dla pierwszego związku czasowym, sterownik zostanie zainstalowany automatycznie. Uwaga: Dla pierwszego związku czasowym, sterownik zostanie zainstalowany automatycznie. 

3.6 Aktualizacja 3.6 Aktualizacja 

Kroki: 

1. Podłącz aparat termografii do komputera za pomocą kabla USB 1. Podłącz aparat termografii do komputera za pomocą kabla USB 

i otworzyć wykrytego dysku. 

2. Skopiuj plik aktualizacji i wklej go do katalogu głównego 2. Skopiuj plik aktualizacji i wklej go do katalogu głównego 

urządzenie. 

3. Odłączyć urządzenie od komputera. 3. Odłączyć urządzenie od komputera. 

4. Uruchom ponownie urządzenie, a następnie zostanie ona automatycznie uaktualnić. 4. Uruchom ponownie urządzenie, a następnie zostanie ona automatycznie uaktualnić. 

Proces modernizacji będzie wyświetlany w głównym interfejsie. 

Uwaga: Po modernizacji, urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie. Można Uwaga: Po modernizacji, urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie. Można 

wyświetlić aktualną wersję w Ustawienia lokalne (wyświetlić aktualną wersję w Ustawienia lokalne ( )>

Informacje o urządzeniu.

3.7 Operacja 3.7 Operacja 

Aparat obsługuje zarówno sterowanie ekranem dotykowym i kontroli przycisku. 

Sterowanie ekranem dotykowym 

Dotknij na ekranie ustawionych parametrów i konfiguracji. 



 

przycisk sterowania 

Za pomocą przycisków nawigacyjnych do zadanych parametrów i 

konfiguracji. 

wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć kursor w górę / w dół / w lewo / w prawo. wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć kursor w górę / w dół / w lewo / w prawo. wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć kursor w górę / w dół / w lewo / w prawo. wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć kursor w górę / w dół / w lewo / w prawo. wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć kursor w górę / w dół / w lewo / w prawo. wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć kursor w górę / w dół / w lewo / w prawo. 

wciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. wciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. wciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. 



 

4 główne Konfiguracje 4 główne Konfiguracje 

4.1 Pomiar temperatury 4.1 Pomiar temperatury 

Zanim zaczniesz: 

Iść do Ustawienia> Ustawienia urządzenia> Ustawienia jednostkowe ustawić urządzenie temperaturową Iść do Ustawienia> Ustawienia urządzenia> Ustawienia jednostkowe ustawić urządzenie temperaturową Iść do Ustawienia> Ustawienia urządzenia> Ustawienia jednostkowe ustawić urządzenie temperaturową 

K / ° C / ° F Patrz 5.1 Ustawienia jednostkowe dla szczegółów. K / ° C / ° F Patrz 5.1 Ustawienia jednostkowe dla szczegółów. K / ° C / ° F Patrz 5.1 Ustawienia jednostkowe dla szczegółów. 

Cel, powód: 

Termometria funkcja (pomiar temperatury) zapewnia temperaturę w czasie 

rzeczywistym sceny i wyświetlić go na lewej stronie ekranu. Funkcja termometru 

jest włączony domyślnie.

4.1.1 Ustawienia Termometria 4.1.1 Ustawienia Termometria 

Cel, powód: 

Parametry pomiaru temperatury wpływa na dokładność pomiaru 

temperatury. 

Kroki: 

1. Wybierz Ustawienia lokalne (1. Wybierz Ustawienia lokalne (1. Wybierz Ustawienia lokalne ( ) z menu głównego. 

2. w Ustawienia lokalne interfejs, wybierz Ustawienia Termometria.w Ustawienia lokalne interfejs, wybierz Ustawienia Termometria.w Ustawienia lokalne interfejs, wybierz Ustawienia Termometria.w Ustawienia lokalne interfejs, wybierz Ustawienia Termometria.

1) Ustaw Termometria Range, emisyjności, odległość,1) Ustaw Termometria Range, emisyjności, odległość,

Temperatura tła, Odbicie temperatury, wilgotności, i Temperatura Temperatura tła, Odbicie temperatury, wilgotności, i Temperatura Temperatura tła, Odbicie temperatury, wilgotności, i Temperatura Temperatura tła, Odbicie temperatury, wilgotności, i Temperatura 

stronniczości.



 

• Termometria Zakres: Wybierz 

zakres Termometria. 

• Emisyjność: 

Ustaw emisyjność docelowego jako skuteczności w emitujące 

energię promieniowania cieplnego. 

Uwaga: Odnoszą się do 6.1 Wspólne Materiał referencyjny emisyjności dla Uwaga: Odnoszą się do 6.1 Wspólne Materiał referencyjny emisyjności dla Uwaga: Odnoszą się do 6.1 Wspólne Materiał referencyjny emisyjności dla Uwaga: Odnoszą się do 6.1 Wspólne Materiał referencyjny emisyjności dla 

wartości emisyjności. 

• Odległość (m / stopy): 

Odległość liniowa między tarczą a urządzeniem. 

• Temperatura Tło: średnia temperatura otoczenia. 

• Odbicie Temperatura: 

Jeżeli dowolny obiekt (nie docelowy) o wysokiej temperaturze jest w tym 

miejscu, a emisyjność celem jest niski, ustawienie temperatury odbicie w 

wysokiej temperaturze, aby poprawić działanie termometru. 

• Wilgotność: 

Ustaw wilgotność względną bieżącym środowisku. 

• Odchylenie temperatury: 

Urządzenie może mieć nieznaczne odchylenie pomiaru temperatury, 

można ustawić Odchylenie temperatury to poprawić. można ustawić Odchylenie temperatury to poprawić. można ustawić Odchylenie temperatury to poprawić. 

3. Powrót do poprzedniego menu, aby zapisać ustawienia. 3. Powrót do poprzedniego menu, aby zapisać ustawienia. 



 

4.1.2 Termometria Zasada Configuration 4.1.2 Termometria Zasada Configuration 

Cel, powód: 

Parametry pomiaru temperatury wpływa na dokładność pomiaru 

temperatury. 

Kroki: 

1. Wybierz Termometria Zasada Configuration (1. Wybierz Termometria Zasada Configuration (1. Wybierz Termometria Zasada Configuration ( ) od 

menu główne. 

2. Ustalić zasady punkt / linia / ramka, patrz rysunek poniżej. 2. Ustalić zasady punkt / linia / ramka, patrz rysunek poniżej. 

Za punkt Reguły: 

Można ustawić Centre Point Termometria, wysoka temperatura punktu, 

niskotemperaturowy, Point i niestandardowy punktu Termometria. 

• Center Point Termometria 

System wykrywa temperaturę środka. 

Krok: 

Kran i temperatura (centrum widzenia) wyświetla 

CEN: XX ,CEN: XX ,

• Wysoka temperatura punktu 

System lokalizuje punkt o najwyższej temperaturze. 

Krok: 

Kran i temperatury (najwyższa temperatura widzenia) 

wyświetla Max: XX ,wyświetla Max: XX ,wyświetla Max: XX ,

• Niskiej temperatury punktu 



 

System lokalizuje punkt najniższej temperaturze.

Krok: 

Kran i temperatury (najniższa temperatura widzenia) 

wyświetla Min: XX ,wyświetla Min: XX ,wyświetla Min: XX ,

• Niestandardowe Punkt Termometria 

System wykrywa temperaturę punktu niestandardowego. 

Kroki: 

1) Wybierać 1) Wybierać na interfejsie. 

2) Naciśnij dobrze przycisk. 2) Naciśnij dobrze przycisk. 2) Naciśnij dobrze przycisk. 

3) Przesunąć punkt za pomocą przycisków nawigacyjnych lub dotknij 3) Przesunąć punkt za pomocą przycisków nawigacyjnych lub dotknij 

na ekranie dotykowym, aby wybrać punkt. 

4) Naciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. Temperatura4) Naciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. Temperatura4) Naciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. Temperatura

punkt niestandardowych (np P1) wyświetlacze P1: XX ,punkt niestandardowych (np P1) wyświetlacze P1: XX ,punkt niestandardowych (np P1) wyświetlacze P1: XX ,

5) Powtórz kroki od 1 do 3, aby ustawić inne punkty niestandardowych. 5) Powtórz kroki od 1 do 3, aby ustawić inne punkty niestandardowych. 

Uwaga: Co najwyżej dziesięciu punktów niestandardowych obsługiwane. Uwaga: Co najwyżej dziesięciu punktów niestandardowych obsługiwane. 

Dla ramki zasada: 

Kroki: 

1) Wybierać 1) Wybierać na interfejsie. 

2) Naciśnij dobrze przycisk, aby wygenerować domyślną ramkę. 2) Naciśnij dobrze przycisk, aby wygenerować domyślną ramkę. 2) Naciśnij dobrze przycisk, aby wygenerować domyślną ramkę. 

3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć 3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć 3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć 3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć 3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć 3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć 3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć 3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć 

wrobić w górę / dół / lewo / prawo. 

4) Naciśnij powiększyć ramkę, a następnie nacisnąć do 

kurczyć ramkę. Albo można przeciągnąć narożnik ramki na 

ekranie dotykowym, aby powiększyć lub umowy ramkę.

5) Naciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. Max.5) Naciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. Max.5) Naciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. Max.

Temperatura, w niskiej temperaturze, a średnia temperatura 

ramy (np S1) wyświetla S1 Max: Min XX: XX Średnia: XX ,ramy (np S1) wyświetla S1 Max: Min XX: XX Średnia: XX ,ramy (np S1) wyświetla S1 Max: Min XX: XX Średnia: XX ,

6) Powtórz krok 1) do 5), aby ustawić inne ramek. 6) Powtórz krok 1) do 5), aby ustawić inne ramek. 



 

Uwaga: Najwyżej trzy ramki obsługiwane. Uwaga: Najwyżej trzy ramki obsługiwane. 

Dla linii zasada: 

Kroki: 

1) Wybierać 1) Wybierać na interfejsie. 

2) Naciśnij dobrze przycisk, aby wygenerować domyślną linię. 2) Naciśnij dobrze przycisk, aby wygenerować domyślną linię. 2) Naciśnij dobrze przycisk, aby wygenerować domyślną linię. 

3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć linię 3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć linię 3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć linię 3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć linię 3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć linię 3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć linię 3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć linię 3) wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby przesunąć linię 

Góra dół lewo prawo. 

4) Punkty przeciąganie linii na dotykowym ekranie 4) Punkty przeciąganie linii na dotykowym ekranie 

wydłużyć lub skrócić linię. 

5) Naciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. Max.5) Naciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. Max.5) Naciśnij dobrze przycisk, aby potwierdzić. Max.

Temperatura, niska temperatura, a średnia temperatura linii (np L1) 

wyświetlacze L1 Max: Min XX: XX Średnia: XX , W czasie rzeczywistym wyświetlacze L1 Max: Min XX: XX Średnia: XX , W czasie rzeczywistym wyświetlacze L1 Max: Min XX: XX Średnia: XX , W czasie rzeczywistym wyświetlacze L1 Max: Min XX: XX Średnia: XX , W czasie rzeczywistym 

wykres trendu temperatury będą wyświetlane. 

Uwaga: Tylko jedna linia obsługiwana. Uwaga: Tylko jedna linia obsługiwana. 

Zasady Usuń: 

Krok: 

Kran i naciśnij dobrze aby wyczyścić wszystkie reguły temperatury. lub dotkniji naciśnij dobrze aby wyczyścić wszystkie reguły temperatury. lub dotkniji naciśnij dobrze aby wyczyścić wszystkie reguły temperatury. lub dotknij

i wybrać jedną regułę, którą chcesz usunąć, aby go 

usunąć. 

4.2 konfiguracja sieci 4.2 konfiguracja sieci 

Podręczna kamera Termografia obsługuje zarówno połączenia Wi-Fi i 

WLAN hot spot. 

4.2.1 Ustawienia wifi 4.2.1 Ustawienia wifi 

Cel, powód: 

Podłącz aparat do sieci Wi-Fi, można sterować kamerą za pomocą 

telefonu klienta, itd. 

Kroki: 



 

1. Wybierz Ustawienia lokalne (1. Wybierz Ustawienia lokalne (1. Wybierz Ustawienia lokalne ( ) z menu głównego. 

2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Ustawienia Wi-Fi.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Ustawienia Wi-Fi.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Ustawienia Wi-Fi.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Ustawienia Wi-Fi.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Ustawienia Wi-Fi.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Ustawienia Wi-Fi.

3. dotknij 3. dotknij Połącz się z Wi-Fi aby włączyć Wi-Fi, a Połącz się z Wi-Fi aby włączyć Wi-Fi, a 

Szukano Wi-Fi zostaną wymienione poniżej. 

4. Wybierz Wi-Fi i wprowadź hasło, aby pokazać 4. Wybierz Wi-Fi i wprowadź hasło, aby pokazać 

Interfejs klawiatury. 

Uwaga: Nie stukaj wchodzić lub przestrzeń, lub hasło mogą być Uwaga: Nie stukaj wchodzić lub przestrzeń, lub hasło mogą być Uwaga: Nie stukaj wchodzić lub przestrzeń, lub hasło mogą być Uwaga: Nie stukaj wchodzić lub przestrzeń, lub hasło mogą być Uwaga: Nie stukaj wchodzić lub przestrzeń, lub hasło mogą być Uwaga: Nie stukaj wchodzić lub przestrzeń, lub hasło mogą być 

nieprawidłowe. 

5. Stuknij Blisko aby ukryć klawiaturę. 5. Stuknij Blisko aby ukryć klawiaturę. 5. Stuknij Blisko aby ukryć klawiaturę. 

6. Stuknij dobrze potwierdzać. 6. Stuknij dobrze potwierdzać. 6. Stuknij dobrze potwierdzać. 

4.2.2 WLAN Hot Spot Ustawienia 4.2.2 WLAN Hot Spot Ustawienia 

Cel, powód: 

Ustaw podręczny aparat termografii jako Wi-Fi AP i podłączyć telefon do 

Wi-Fi. Można ustawić parametry aparatu za pośrednictwem oprogramowania 

klienckiego.

Kroki: 

1. Wybierz Ustawienia lokalne (1. Wybierz Ustawienia lokalne (1. Wybierz Ustawienia lokalne ( ) z menu głównego. 

2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Ustawienia Wi-Fi Hotspot.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Ustawienia Wi-Fi Hotspot.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Ustawienia Wi-Fi Hotspot.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Ustawienia Wi-Fi Hotspot.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Ustawienia Wi-Fi Hotspot.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Ustawienia Wi-Fi Hotspot.

3. dotknij 3. dotknij Hot Spot aby włączyć WLAN hot spot Hot Spot aby włączyć WLAN hot spot 

funkcjonować. 

4. Stuknij Zestaw Hot Spot ustawić WLAN hot spot. Gorący4. Stuknij Zestaw Hot Spot ustawić WLAN hot spot. Gorący4. Stuknij Zestaw Hot Spot ustawić WLAN hot spot. Gorący

automatycznie rozpoznać nazwę i wyświetlanie haseł. 

5. Edycja hot spot nazwę i hasło, pokazać klawiaturę 5. Edycja hot spot nazwę i hasło, pokazać klawiaturę 

berło. 

Uwaga: Nie stukaj wchodzić lub przestrzeń, i co najmniej 8 Uwaga: Nie stukaj wchodzić lub przestrzeń, i co najmniej 8 Uwaga: Nie stukaj wchodzić lub przestrzeń, i co najmniej 8 Uwaga: Nie stukaj wchodzić lub przestrzeń, i co najmniej 8 Uwaga: Nie stukaj wchodzić lub przestrzeń, i co najmniej 8 Uwaga: Nie stukaj wchodzić lub przestrzeń, i co najmniej 8 

znaków lub hasło mogą być nieprawidłowe. 

6. Stuknij Blisko aby ukryć klawiaturę. 6. Stuknij Blisko aby ukryć klawiaturę. 6. Stuknij Blisko aby ukryć klawiaturę. 



 

Wynik: 

Podłącz telefon do Wi-Fi. Odnosić się do 4.6.4 Oprogramowanie klienckie.Podłącz telefon do Wi-Fi. Odnosić się do 4.6.4 Oprogramowanie klienckie.

4.2.3 ustawienia Bluetooth 4.2.3 ustawienia Bluetooth 

Cel, powód: 

Po sparowaniu palmtopie aparat z Słuchawki Bluetooth z powodzeniem 

można nagrywać i słuchać dźwięku zawartego w wideo lub obrazów poprzez 

słuchawki bluetooth 

Kroki: 

1. Wybierz Ustawienia lokalne (1. Wybierz Ustawienia lokalne (1. Wybierz Ustawienia lokalne ( ) z menu głównego. 

2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Bluetooth.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Bluetooth.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Bluetooth.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Bluetooth.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Bluetooth.2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Bluetooth.

3. dotknij 3. dotknij Bluetooth aby włączyć bluetooth Bluetooth aby włączyć bluetooth 

funkcjonować. Aparat kieszonkowy wyszuka pobliskie włączona 

Słuchawki Bluetooth i sparować je automatycznie.

Uwaga: Można również nacisnąć Uwaga: Można również nacisnąć lub dobrze przycisk, aby zamknąć lub dobrze przycisk, aby zamknąć lub dobrze przycisk, aby zamknąć 

parowanie. 

4. Po sparowaniu można nagrywać i słuchać przenikanie dźwięku 4. Po sparowaniu można nagrywać i słuchać przenikanie dźwięku 

słuchawki podczas nagrywania i odtwarzania wideo lub obrazu. 

4.3 Ustawienia przechowywania 4.3 Ustawienia przechowywania 

Włóż kartę pamięci do aparatu i można nagrywać filmy, zrzuty przechwytywanie 

i Mark i zapisać ważne dane. 



 

Uwagi: 

• Termografia kamera nie obsługuje przechwytywania i nagrywania, gdy 

menu jest wyświetlane. 

• Gdy aparat Termografia jest podłączony do komputera, nie obsługuje 

nagrywania lub nagrywania. 

• Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Nazwa pliku nagłówka, Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Nazwa pliku nagłówka, Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Nazwa pliku nagłówka, Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Nazwa pliku nagłówka, Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Nazwa pliku nagłówka, 

można ustawić nagłówek pliku dla przechwytywania i nagrywania 

odróżnić pliki zapisane w scenie określić. 

4.3.1 Ustawienia nagrywania 4.3.1 Ustawienia nagrywania 

Kroki: 

1. Wybierz Ustawienia lokalne (1. Wybierz Ustawienia lokalne (1. Wybierz Ustawienia lokalne ( ) z menu głównego. 

2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia aparatu > Ustawienia wyzwalania2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia aparatu > Ustawienia wyzwalania2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia aparatu > Ustawienia wyzwalania2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia aparatu > Ustawienia wyzwalania2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia aparatu > Ustawienia wyzwalania2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia aparatu > Ustawienia wyzwalania

3. Wybierz Rekord. 3. Wybierz Rekord. 3. Wybierz Rekord. 

4. naciśnij dobrze potwierdzać. 4. naciśnij dobrze potwierdzać. 4. naciśnij dobrze potwierdzać. 4. naciśnij dobrze potwierdzać. 

Uwaga: Można ustawić Ustawienie latarka ON / OFF w razie potrzeby. Uwaga: Można ustawić Ustawienie latarka ON / OFF w razie potrzeby. Uwaga: Można ustawić Ustawienie latarka ON / OFF w razie potrzeby. Uwaga: Można ustawić Ustawienie latarka ON / OFF w razie potrzeby. 

5. naciśnij 5. naciśnij aby wyjść z interfejsu ustawień. 

6. Interfejs w trybie Live View, pociągnąć za spust, aby rozpocząć nagrywanie. 

Ikona nagrywania i odliczać wyświetlacz numeryczny w interfejsie.

7. Po zakończeniu, należy pociągnąć za spust ponownie do nagrywania. 7. Po zakończeniu, należy pociągnąć za spust ponownie do nagrywania. 

Nagrania wideo zostanie zapisany automatycznie i wyjść. 



 

Uwaga: Można również nacisnąć dobrze lub Uwaga: Można również nacisnąć dobrze lub Uwaga: Można również nacisnąć dobrze lub Uwaga: Można również nacisnąć dobrze lub zatrzymać 

nagranie.

8. Odnosić się do 3,5 eksportowanie pliku wyeksportować filmy. 8. Odnosić się do 3,5 eksportowanie pliku wyeksportować filmy. 8. Odnosić się do 3,5 eksportowanie pliku wyeksportować filmy. 8. Odnosić się do 3,5 eksportowanie pliku wyeksportować filmy. 

Uwaga: w interfejs menu, można pociągnąć za spust, aby wyjść i pociągnąć za Uwaga: w interfejs menu, można pociągnąć za spust, aby wyjść i pociągnąć za 

spust, aby rozpocząć nagrywanie. 

4.3.2 Ustawienia Chwytając 4.3.2 Ustawienia Chwytając 

Kroki: 

1. Wybierz Ustawienia lokalne (1. Wybierz Ustawienia lokalne (1. Wybierz Ustawienia lokalne ( ) z menu głównego. 

2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia aparatu > Ustawienia wyzwalania2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia aparatu > Ustawienia wyzwalania2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia aparatu > Ustawienia wyzwalania2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia aparatu > Ustawienia wyzwalania2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia aparatu > Ustawienia wyzwalania2. Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia aparatu > Ustawienia wyzwalania

3. Wybierz Zdobyć.3. Wybierz Zdobyć.3. Wybierz Zdobyć.

4. naciśnij dobrze potwierdzać. 4. naciśnij dobrze potwierdzać. 4. naciśnij dobrze potwierdzać. 4. naciśnij dobrze potwierdzać. 

Uwaga: Można ustawić Ustawienie latarka ON / OFF w razie potrzeby. Uwaga: Można ustawić Ustawienie latarka ON / OFF w razie potrzeby. Uwaga: Można ustawić Ustawienie latarka ON / OFF w razie potrzeby. Uwaga: Można ustawić Ustawienie latarka ON / OFF w razie potrzeby. 

5. naciśnij 5. naciśnij aby wyjść z interfejsu ustawień. 

6. Interfejs w trybie Live View, nacisnąć spust migawki, aby uchwycić. 

7. Live View zamarza i urządzenie wyświetla migawka 7. Live View zamarza i urządzenie wyświetla migawka 

edytując interfejs. 

1) Tekst lub zestaw uwaga uwaga głos. 1) Tekst lub zestaw uwaga uwaga głos. 

Kran aby dodać uwag tekstowych. Dotknij ekranu, aby 

wyświetlić interfejs klawiatury, wprowadź komentarz i potwierdzić.



 

Kran aby dodać uwagi głosowych. przytrzymaj dobrzeaby dodać uwagi głosowych. przytrzymaj dobrze

przycisk, aby rozpocząć nagrywanie i zwolnij przycisk 

do nagrywania. 

2) Dodaj Termometria danych. 2) Dodaj Termometria danych. 

Kran aby dodać Termometria zasady, odnoszą się do 

4.1.2 Termometria Zasada Configuration dla szczegółów. 4.1.2 Termometria Zasada Configuration dla szczegółów. 

3) Kurek lub pociągnąć za spust, aby zapisać migawkę. 

Uwaga: Można również nacisnąć Uwaga: Można również nacisnąć aby zakończyć zapisywanie.

8. Odnosić się do 3,5 eksportowanie pliku wyeksportować migawki. 8. Odnosić się do 3,5 eksportowanie pliku wyeksportować migawki. 8. Odnosić się do 3,5 eksportowanie pliku wyeksportować migawki. 8. Odnosić się do 3,5 eksportowanie pliku wyeksportować migawki. 

Uwaga: w interfejs menu, można pociągnąć za spust, aby wyjść i ponownie pociągnąć Uwaga: w interfejs menu, można pociągnąć za spust, aby wyjść i ponownie pociągnąć 

za spust migawki do przechwytywania. 

4.3.3 Zobacz nagranych plików 4.3.3 Zobacz nagranych plików 

Kroki: 

1. Wybierz Akta (1. Wybierz Akta (1. Wybierz Akta ( ) z menu głównego. 

2. wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby wybrać plik wideo lub 2. wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby wybrać plik wideo lub 2. wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby wybrać plik wideo lub 2. wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby wybrać plik wideo lub 2. wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby wybrać plik wideo lub 2. wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby wybrać plik wideo lub 2. wciśnij △, ▽, ▷, i ◁ przycisk, aby wybrać plik wideo lub 

Migawka przechwytywania. 

3. naciśnij dobrze potwierdzać. 3. naciśnij dobrze potwierdzać. 3. naciśnij dobrze potwierdzać. 3. naciśnij dobrze potwierdzać. 

Uwaga: 

• Podczas oglądania filmów wideo lub przechwytywania zrzutów 

można przełączyć dotykając lub plik 

,

• Podczas oglądania migawek przechwytywania można dotknąć 

aby odtworzyć dźwięk. 

• Aby uzyskać więcej informacji zawartej w zdjęciach lub filmach 

przechwytywania, można zainstalować klienta termografii do ich 

analizy. Możesz otrzymać oprogramowanie klienckie termografii z 

dysku pakowane w pudełka.



 

4.4 Konfiguracja obrazu 4.4 Konfiguracja obrazu 

Ustawić różnicę temperatur obrazu i zakres temperatur sceny. 

4.4.1 Różnica temperatury / zakres 4.4.1 Różnica temperatury / zakres 

Cel, powód: 

Ustaw punkt temperatury i paleta działa tylko dla celów w sekcji 

temperatury. Można regulować zakres temperatury i ustawić różnicę 

temperatur.

Kroki: 

1. Wybierz Różnica temperatury / zakres ustawień (1. Wybierz Różnica temperatury / zakres ustawień (1. Wybierz Różnica temperatury / zakres ustawień ( )

z menu głównego. 

2. Wybierz Auto (2. Wybierz Auto (2. Wybierz Auto ( ) regulacji lub Podręcznik (regulacji lub Podręcznik ( ) ,

Auto Adjustment: 

1) Wybierz Auto (1) Wybierz Auto (1) Wybierz Auto ( ) ,

2) Naciśnij dobrze potwierdzać. W dostosowuje urządzenie2) Naciśnij dobrze potwierdzać. W dostosowuje urządzenie2) Naciśnij dobrze potwierdzać. W dostosowuje urządzenie

Różnica temperatury i parametry zakres temperatur 

automatycznie. 

Do ręcznej regulacji: 

1) Wybierz Podręcznik (1) Wybierz Podręcznik (1) Wybierz Podręcznik ( ) ,

2) Naciśnij dobrze potwierdzać. Pasek kolorów Temperatura2) Naciśnij dobrze potwierdzać. Pasek kolorów Temperatura2) Naciśnij dobrze potwierdzać. Pasek kolorów Temperatura

wyświetlacze. 



 

3) prasa ▷ powiększyć zakres temperatury sekcji 3) prasa ▷ powiększyć zakres temperatury sekcji 3) prasa ▷ powiększyć zakres temperatury sekcji 

(Np zakresie temperatur zmienia się z 20 ° C - 40 ° C do 19 ° C - (Np zakresie temperatur zmienia się z 20 ° C - 40 ° C do 19 ° C - (Np zakresie temperatur zmienia się z 20 ° C - 40 ° C do 19 ° C - (Np zakresie temperatur zmienia się z 20 ° C - 40 ° C do 19 ° C - 

41 ° C) lub naciśnij ◁ zawężenie zakresu temperatury. 41 ° C) lub naciśnij ◁ zawężenie zakresu temperatury. 41 ° C) lub naciśnij ◁ zawężenie zakresu temperatury. 41 ° C) lub naciśnij ◁ zawężenie zakresu temperatury. 

4) Naciśnij △ do przemieszczania górnej sekcji Temperatura 4) Naciśnij △ do przemieszczania górnej sekcji Temperatura 4) Naciśnij △ do przemieszczania górnej sekcji Temperatura 

(Np zakresie temperatur zmienia się z 20 ° C - 40 ° C do 30 ° (Np zakresie temperatur zmienia się z 20 ° C - 40 ° C do 30 ° (Np zakresie temperatur zmienia się z 20 ° C - 40 ° C do 30 ° (Np zakresie temperatur zmienia się z 20 ° C - 40 ° C do 30 ° 

C - 50 ° C) lub naciśnij ▽ obniżyć punkt temperatury. C - 50 ° C) lub naciśnij ▽ obniżyć punkt temperatury. C - 50 ° C) lub naciśnij ▽ obniżyć punkt temperatury. C - 50 ° C) lub naciśnij ▽ obniżyć punkt temperatury. 

3. naciśnij 3. naciśnij aby wyjść z interfejsu ustawień. 

4.4.2 Ustawienia palety 4.4.2 Ustawienia palety 

Cel, powód: 

Palety pozwalają wybrać żądane kolory. białości, czarny gorąco fuzyjne tęczy, 

ironbow czerwony gorąco i ciemnoniebieski są wybierane.

Kroki: 

1. Wybierz Ustawienia palety (1. Wybierz Ustawienia palety (1. Wybierz Ustawienia palety ( ) z menu głównego. 

2. Dotknij ikony, aby wybrać typ palety. 2. Dotknij ikony, aby wybrać typ palety. 

Biały Hot: Gorącą część jest w kolorze jasnego widzenia. 

Czarny Hot: Gorącą część jest w kolorze czarno-view. 

Tęcza 

Docelowa wyświetla wiele kolorów, to nadaje się 

do sceny bez oczywiste 



 

różnica temperatur. 

Ironbow, Cel barwi się ogrzewaną żelaza. 

Czerwony gorący: Gorącą część jest w kolorze czerwonym świetle. 

Połączenie 

Gorącą część jest w kolorze żółtym i zimna część jest w 

kolorze fioletowym w widoku. 

Deszcz 

Gorącą część na obrazie są kolorowe, a inny jest 

niebieski. 

3. naciśnij 3. naciśnij aby wyjść z interfejsu ustawień. 

4.4.3 Termiczny / Konfiguracja optyczna 4.4.3 Termiczny / Konfiguracja optyczna 

Cel, powód: 

Można ustawić termiczny / widok optyczny urządzenia. Termiczny, Fusion, PIP, 

optyczne są wybierane.

Kroki: 

1. Wybierz Termiczny / Ustawienia optyczne (1. Wybierz Termiczny / Ustawienia optyczne (1. Wybierz Termiczny / Ustawienia optyczne ( ) Od głównego 

menu. 

2. Dotknij ikony, aby wybrać tryb wyświetlania. 2. Dotknij ikony, aby wybrać tryb wyświetlania. 

Termiczny 

W trybie termicznym, urządzenie wyświetla widok 

termiczną. 

Łączny 

W trybie mieszanym, urządzenie wyświetla łączny 

widok kanału cieplnej i kanału optycznego. 

Tryb PIP 

W trybie PIP (obraz w obrazie), urządzenie wyświetla 

widok cieplne wewnątrz widzenia optycznego. 



 

Optyczny 

W trybie optycznym, urządzenie wyświetla widok 

optycznego. 

3. naciśnij 3. naciśnij aby wyjść z interfejsu ustawień. 

4.5 Konfiguracja alarmu 4.5 Konfiguracja alarmu 

Zanim zaczniesz: 

Iść do Ustawienia palety (Iść do Ustawienia palety ( ) ustawić paletę. 

Cel, powód: 

Ustalić zasady alarmowych i woli urządzenie alarmowe, gdy temperatura 

wyzwala regułę. 

Kroki: 

1. Iść do Ustawienia palety (1. Iść do Ustawienia palety (1. Iść do Ustawienia palety ( ) z menu głównego. 

2. Dotknij ikony, aby wybrać typ reguły alarm. 2. Dotknij ikony, aby wybrać typ reguły alarm. 

3. (Opcjonalnie) Naciśnij △ i ▽ aby wybrać pomiędzy górnej granicy i dolnej granicy. (Opcjonalnie) Naciśnij △ i ▽ aby wybrać pomiędzy górnej granicy i dolnej granicy. (Opcjonalnie) Naciśnij △ i ▽ aby wybrać pomiędzy górnej granicy i dolnej granicy. (Opcjonalnie) Naciśnij △ i ▽ aby wybrać pomiędzy górnej granicy i dolnej granicy. (Opcjonalnie) Naciśnij △ i ▽ aby wybrać pomiędzy górnej granicy i dolnej granicy. 

4. wciśnij ◁ i ▷ do regulacji temperatury reguł. 4. wciśnij ◁ i ▷ do regulacji temperatury reguł. 4. wciśnij ◁ i ▷ do regulacji temperatury reguł. 4. wciśnij ◁ i ▷ do regulacji temperatury reguł. 4. wciśnij ◁ i ▷ do regulacji temperatury reguł. 4. wciśnij ◁ i ▷ do regulacji temperatury reguł. 

powyżej alarmu 

Ustawić temperaturę alarmu, a alarmy urządzenie, 

gdy temperatura docelowa jest wyższa niż 

temperatura reguły. 

poniżej alarmu 

Ustawić temperaturę alarmu, a alarmy urządzenie, 

gdy temperatura docelowa jest niższa niż 

temperatura reguły. 



 

interwał alarmu 

Ustawić punkt temperatury alarm (na przykład, 90 ° C - 

150 ° C), w którym temperatura docelowa jest w części 

(na przykład, 100 ° C), urządzenie alarmowe. 

Alarm izolacji 

Ustawić punkt temperatury alarm (na przykład, 90 ° C - 120 ° 

C), w którym temperatura docelowa jest na zewnątrz części 

(na przykład, 70 ° C lub 125 ° C), urządzenie alarmowe. 

5. naciśnij 5. naciśnij aby wyjść z interfejsu ustawień. 

Uwaga: Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia obrazu > Ostrzeżenie dźwiękowe, dotknij Uwaga: Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia obrazu > Ostrzeżenie dźwiękowe, dotknij Uwaga: Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia obrazu > Ostrzeżenie dźwiękowe, dotknij Uwaga: Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia obrazu > Ostrzeżenie dźwiękowe, dotknij Uwaga: Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia obrazu > Ostrzeżenie dźwiękowe, dotknij Uwaga: Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia obrazu > Ostrzeżenie dźwiękowe, dotknij Uwaga: Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia obrazu > Ostrzeżenie dźwiękowe, dotknij 

włączyć ostrzeżenie dźwiękowe. Urządzenie będzie dźwięk podczas 

alarmu.

4.6 Inne konfiguracje 4.6 Inne konfiguracje 

Można ustawić zoom cyfrowy, kontrolować wskaźnik LED i laser i sterować urządzeniem za 

pośrednictwem oprogramowania klienckiego. 

4.6.1 zoom cyfrowy 4.6.1 zoom cyfrowy 

Cel, powód: 

Cyfrowy zoom w widoku, a można zobaczyć cel lub scenę w większym rozmiarze. 

Krok: 

Interfejs w trybie Live View, naciśnij ▽ Przycisk do regulacji zoomu cyfrowego do 1 x, 2 x lub Interfejs w trybie Live View, naciśnij ▽ Przycisk do regulacji zoomu cyfrowego do 1 x, 2 x lub Interfejs w trybie Live View, naciśnij ▽ Przycisk do regulacji zoomu cyfrowego do 1 x, 2 x lub 

4 x. 

4.6.2 Suplement LED 4.6.2 Suplement LED 

Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Światło Suplement, dotknij Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Światło Suplement, dotknij Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Światło Suplement, dotknij Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Światło Suplement, dotknij Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Światło Suplement, dotknij Iść do Ustawienia lokalne > Ustawienia urządzenia > Światło Suplement, dotknij 

aby umożliwić podświetlenie, lub nacisnąć △ Przycisk interfejs w trybie Live View, aby aby umożliwić podświetlenie, lub nacisnąć △ Przycisk interfejs w trybie Live View, aby aby umożliwić podświetlenie, lub nacisnąć △ Przycisk interfejs w trybie Live View, aby 

włączyć / wyłączyć podświetlenie. 



 

4.6.3 Ustawienia laserowe 4.6.3 Ustawienia laserowe 

Interfejs w trybie Live View, przytrzymaj przycisk, aby włączyć / wyłączyć 

światło lasera. 

Ostrzeżenie:

Promieniowanie laserowe emitowane z urządzenia może spowodować obrażenia oczu, pieczenie skóry 

lub substancji łatwopalnych. Przed włączeniem funkcji Uzupełnienie światło, upewnij się, że żaden 

człowiek lub substancje palne są w przedniej soczewki lasera.

4.6.4 Oprogramowanie klienckie 4.6.4 Oprogramowanie klienckie 

• Zadanie 1. Podłącz aparat do Wi-Fi 

Cel, powód: 

Podłącz aparat do sieci Wi-Fi, można sterować kamerą za pomocą 

telefonu klienta, itd. 

Kroki: 

1. Podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi, patrz 4.2.1 Ustawienia Wi-Fi.1. Podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi, patrz 4.2.1 Ustawienia Wi-Fi.1. Podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi, patrz 4.2.1 Ustawienia Wi-Fi.

2. Pobrać i zainstalować oprogramowanie iVMS-4500 do klienta 2. Pobrać i zainstalować oprogramowanie iVMS-4500 do klienta 

Twój telefon. 

3. Uruchom aplikację. 

4. Śledź uruchamiania kreatora do tworzenia, i zarejestrować 4. Śledź uruchamiania kreatora do tworzenia, i zarejestrować 

konto. 

5. Dodaj podręczny aparat do termografii w Internecie 5. Dodaj podręczny aparat do termografii w Internecie 

urządzenia. 

Wynik: 

Zobacz pogląd na żywo, migawek przechwytywania i nagrywania filmów przez klienta. 

• Zadanie 2. Ustaw aparat jak Wi-Fi AP 

Cel, powód: 

Ustaw aparat w postaci Wi-Fi AP i podłączyć telefon do Wi-Fi. Można ustawić 

parametry aparatu za pośrednictwem oprogramowania klienckiego.

Kroki: 

1. Skonfigurować urządzenie jako Wi-Fi hot spot, patrz 4.2.2 Ustawienia sieci WLAN Hot Spot.1. Skonfigurować urządzenie jako Wi-Fi hot spot, patrz 4.2.2 Ustawienia sieci WLAN Hot Spot.1. Skonfigurować urządzenie jako Wi-Fi hot spot, patrz 4.2.2 Ustawienia sieci WLAN Hot Spot.



 

2. Pobrać i zainstalować oprogramowanie iVMS-4500 do klienta 2. Pobrać i zainstalować oprogramowanie iVMS-4500 do klienta 

Twój telefon. 

3. Uruchom aplikację. 

4. Śledź uruchamiania kreatora do tworzenia, i zarejestrować 4. Śledź uruchamiania kreatora do tworzenia, i zarejestrować 

konto. 

5. Podłącz telefon do sieci WLAN Hot Spot z 5. Podłącz telefon do sieci WLAN Hot Spot z 

aparat fotograficzny. 

6. Wybierz konfigurację Wi-Fi w oprogramowaniu, wprowadź 6. Wybierz konfigurację Wi-Fi w oprogramowaniu, wprowadź 

Numer seryjny aparatu, aby dodać urządzenie. Zapoznaj się z instrukcją 

oprogramowania klienckiego o szczegóły

Wynik: 

Zobacz pogląd na żywo, migawek przechwytywania i nagrywania filmów przez klienta. 



 

5 Ustawienia systemowe 5 Ustawienia systemowe 

W interfejsie ustawień systemowych, można ustawić jasność wyświetlacza, wyjście CVBS, parametry 

inicjalizacji urządzenie i wyświetlić informacje o urządzeniu. 

5.1 Ustawienia jednostkowe 5.1 Ustawienia jednostkowe 

Iść do Lokalny Ustawienia (Iść do Lokalny Ustawienia (Iść do Lokalny Ustawienia ( ) > Ustawienia urządzenia> Ustawienia jednostkowe

Dla jednostki temperatury: 

Ustawianie urządzenia temperatury w stopniach Celsjusza (° C) / stopień Celsjusza (° C) / ° 

Kelvina (K). 

Na jednostkę odległości: 

Ustawianie urządzenia jako miernika odległości (m) / stopa ( '). 

5.2 Ustawienia wyświetlania 5.2 Ustawienia wyświetlania 

Iść do Lokalny Ustawienia (Iść do Lokalny Ustawienia (Iść do Lokalny Ustawienia ( ) > Ustawienia urządzenia> Jasność wyświetlacza

Dla jasności ekranu: 

Ustawić jasność ekranu tak niskie / średnie / wysokie. Iść do Lokalny Ustawienia Ustawić jasność ekranu tak niskie / średnie / wysokie. Iść do Lokalny Ustawienia Ustawić jasność ekranu tak niskie / średnie / wysokie. Iść do Lokalny Ustawienia 

( ) > Ustawienia> Ustawienia wyświetlania obrazu

Dla ikony stanu: 

Włączyć / wyłączyć wyświetlanie ikony posąg. 

Na czas: 

Włączyć / wyłączyć wyświetlanie daty i godziny. 

Dla parametrów: 

Włączyć / wyłączyć wyświetlanie parametrów. Parametry oznacza materiał 

emisyjności i jednostkę temperatury.



 

Iść do Lokalny Ustawienia (Iść do Lokalny Ustawienia (Iść do Lokalny Ustawienia ( ) > Ustawienia obrazu> Wyjście CVBS 

Dla CVBS Wyjście: 

Włączyć / wyłączyć wyjście CVBS. 

Uwaga: Podłącz aparat do zewnętrznego wyświetlacza CVBS przed włączeniem Wyjście Uwaga: Podłącz aparat do zewnętrznego wyświetlacza CVBS przed włączeniem Wyjście Uwaga: Podłącz aparat do zewnętrznego wyświetlacza CVBS przed włączeniem Wyjście 

CVBS funkcjonować. CVBS funkcjonować. 

5.3 Auto Power-off ustawienia czasu trwania 5.3 Auto Power-off ustawienia czasu trwania 

Iść do Lokalny Ustawienia (Iść do Lokalny Ustawienia (Iść do Lokalny Ustawienia ( ) > Ustawienia urządzenia> Auto Power-off 

Ustawienia duration aby ustawić czas automatycznego wyłączenia dla urządzenia w razie potrzeby. Ustawienia duration aby ustawić czas automatycznego wyłączenia dla urządzenia w razie potrzeby. 

5.4 urządzenie inicjalizacji 5.4 urządzenie inicjalizacji 

Iść do Lokalny Ustawienia (Iść do Lokalny Ustawienia (Iść do Lokalny Ustawienia ( ) > Ustawienia urządzenia> Urządzenie Initialize do Ustawienia urządzenia> Urządzenie Initialize do 

zainicjować urządzenie i przywrócić ustawienia domyślne narzędzie pomiarowe, urządzenia 

pamięci masowej, a Restore Default Settings (Przywróć wszystkie parametry). 

5.5 Informacje o urządzeniu 5.5 Informacje o urządzeniu 

Iść do Lokalny Ustawienia (Iść do Lokalny Ustawienia (Iść do Lokalny Ustawienia ( ) > Informacje o urządzeniu aby urządzenie Informacje o urządzeniu aby urządzenie 

informacje: model, wersja nr FPGA Numer wersji, numer seryjny, adres IP i tak 

dalej. 



 

6 dodatek6 dodatek

6.1 Materiał Common Reference emisyjności 6.1 Materiał Common Reference emisyjności 

Materiał Emisyjność 

Skóra ludzka 0.98 

PCB 0.91 

cement Concrete 0.95 

Ceramika 0.92 

Gumowy 0.95 

Farba 0.93 

Drewno 0.85 

Asfalt 0.96 

Cegła 0.95 

Piasek 0.90 

Gleba 0.92 

Bawełna 0.98 

Karton 0.90 

Biały papier 0.90 

woda 0.96 



 

6.2 Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 6.2 Najczęściej zadawane pytania (FAQ) 

P: Wskaźnik ładowania miga na czerwono. 

ZA: Zbadać wymienione poniżej. 

1. Zbadać, czy urządzenie jest pobierana ze standardowym 

zasilaczem. 

2. Wtyczka i odłącz akumulator raz. 

3. Upewnić się, że temperatura ładowania jest wyższa niż 0 ° C, 3. Upewnić się, że temperatura ładowania jest wyższa niż 0 ° C, 

(32 ° F). 

P: Urządzenie obraz jest zamazany. 

A: Patrz 0 ostrości Obiektyw dostosować do ruchu wskazówek zegara pokrętło ostrości A: Patrz 0 ostrości Obiektyw dostosować do ruchu wskazówek zegara pokrętło ostrości A: Patrz 0 ostrości Obiektyw dostosować do ruchu wskazówek zegara pokrętło ostrości A: Patrz 0 ostrości Obiektyw dostosować do ruchu wskazówek zegara pokrętło ostrości 

lub 

odwrotnie. 

P: Wi-Fi nie został znaleziony. 

ZA: Zbadać, czy funkcja Wi-Fi jest włączona. Jeśli nie, patrz 4.2.1 Wi-Fi aby Zbadać, czy funkcja Wi-Fi jest włączona. Jeśli nie, patrz 4.2.1 Wi-Fi aby Zbadać, czy funkcja Wi-Fi jest włączona. Jeśli nie, patrz 4.2.1 Wi-Fi aby 

włączyć Wi-Fi. 

P: Przechwytywanie lub nagrywanie kończy się niepowodzeniem. 

ZA: Zbadać wymienione poniżej: 

1. Niezależnie od tego, czy urządzenie jest podłączone do komputera i 1. Niezależnie od tego, czy urządzenie jest podłączone do komputera i 

wyłączył przechwytywania i nagrywania. 

2. Czy schowek jest pełna. 2. Czy schowek jest pełna. 

3. Czy urządzenie jest słabej baterii. 3. Czy urządzenie jest słabej baterii. 

P: Komputer nie może zidentyfikować kamerę. 

ZA: Zbadać, czy urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą 

standardowego kabla USB. 
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