Externí termokamera HT-102 pro mobilní telefony
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, Praha 7, 170 00
Tel: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

www.spyobchod.cz
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Rychlý průvodce
1) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play
zdarma aplikaci „Thermal Viewer”, popř. naskenujte QR kód,
2) Vložte tepelný snímač do telefonu, aplikace „Thermal Viewer“ se automaticky
otevře. Pokud je váš telefon nemá rozhraní USB typu C, použijte prosím
originál adaptér pro konverzi.

Podrobný manuál

1. Obsah balení
•
•
•
•

Uživatelský manuál
Tepelný snímač
Ochranný kryt
Redukce z USB-C na micro USB

2. Zapojení zařízení
a) Do mobilního telefonu stáhněte, přes aplikaci App Store nebo Google play
zdarma aplikaci „Thermal Viewer”, popř. naskenujte QR kód,

b) Vložte tepelný snímač do telefonu, aplikace „Thermal Viewer“ se automaticky
otevře. Pokud je váš telefon nemá rozhraní USB typu C, použijte prosím
originál adaptér pro konverzi,

3. Bodové měření teploty
Chcete-li zkontrolovat teplotu bodu na měřeném objektu, klikněte na něj a na displeji
se zobrazí hodnota teploty.
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4. Obraz
Po úspěšném připojení tepelného senzoru, se na telefonu ve výchozím nastavení
zobrazí obraz viditelného světla. Klepnutím na tlačítko „
“v pravém dolním rohu
obrazovky můžete přepínat mezi třemi efekty zobrazení, a to 100% infračervený
obraz, 100% obraz viditelného světla a současné zobrazení infračerveného a
viditelného světla (50% každý).

5. Zrcadlení
Klepněte na tlačítko „
pravé strany se vymění.

“v levé horní části obrazovky a obrazové efekty levé a

6. Nastavení tepelní jednotky
Klepnutím na tlačítko „
“ v pravém horním rohu obrazovky pro otevření
nastavení, klikněte na „Zobrazovací jednotka teploty" a v zobrazeném dialogovém
okně vyberte °C nebo °F.

7. Paleta barev
Klikněte na tlačítko „
“ v pravém horním rohu obrazovky pro otevření nastavení,
klikněte na „Filtr barev" a vyberte jednu z možností palety v rozbalovacím
dialogovém okně, buď RGB Colors nebo Grayscale.

8. Detekce obličeje
Klikněte na tlačítko „
“ v pravém horním rohu obrazovky pro otevření nastavení,
klikněte na položku „Detekce obličeje" a vyberte možnost „Detekce obličeje
zapnuto“ nebo „Detekce obličeje vypnuto“ v rozbalovacím dialogovém okně.
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9. Pořízení fotografie a video nahrávky
Klikněte na tlačítko „
“ v dolní části obrazovky fotografie a obrázek bude
automaticky uložen do telefonu.
Klikněte na tlačítko „
“ v dolní části obrazovky a zapněte nahrávání videa,
opětovným kliknutím na tlačítko ukončíte nahrávání videa, a nahrané video se
automaticky uloží do paměti telefon.

10.

Zpětné prohlížení fotografii a video nahrávek

Klikněte na tlačítko „
“ v dolní části obrazovky pro zadání klepněte na obrázek
nebo video, které chcete zobrazit.

11.

Specifikace

Rozměry zařízení
Hmotnost zařízení
Vstup
Rozsah měření
Tepelná citlivost
Rozsah délky vln
Formát video nahrávek
Rozlišení obrazu
Rozlišení infračerveného obrazu
Formát fotografii
Horizontální pozorovací úhel
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59.4 mm × 30.3 mm × 12 mm
20 g
USB typ C (Android)
-20 °C až 300 °C
+/- 3 ° C
8 – 14 um
mp4
640 x 480
32 x 32
png
43° +/- 1°
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12.

Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Termální kamery.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné
používání musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete
informovat na našem e-mailu: info@spyobchod.cz
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