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Instrukcja obsługi

Krok 1 

 

Naładuj FLIR ONE Pro LT za pomocą dołączonego kabla zasilającego 
USB-C podłączonego do źródła zasilania 1A. Dioda LED wskaźnika 
ładowania obok połączenia USB-C miga gdy FLIR ONE Pro LT się ładuje, 
a po całkowitym naładowaniu świeci światłem ciągłym. Całkowite 
naładowanie FLIR ONE Pro LT zajmie około godziny. Upewnij się, że 
urządzenie jest w pełni naładowane przed pierwszym użyciem.
UWAGA: Kabel zasilający do iPhone'a (ze złączem Lightning) nie będzie działał 
do ładowania modelu FLIR ONE Pro LT iOS.

Krok 2 
Pobierz i zainstaluj aplikację FLIR ONE, która jest dostępna w Apple App 
Store i Google Play Store. Po uruchomieniu aplikacji FLIR ONE, podręcznik 
użytkownika  pomoże Ci rozpocząć korzystanie z FLIR ONE Pro LT.

Krok 3
Naciśnij przycisk zasilania na spodzie FLIR ONE Pro LT, aby go włączyć. 
Kontrolka zmieni kolor na pomarańczowy. Będzie migać na zielono, gdy 
urządzenie będzie gotowe. W razie potrzeby dostosuj niebieskie pokrętło 
OneFit ™ i wysuń złącze na odpowiednią długość, aby zmieściło się w 
etui ochronnym smartfona. Podłącz FLIR ONE Pro LT do smartfona i 
uruchom aplikację FLIR ONE. 
Krok 4
Sprawdź ekran główny aplikacji, aby uzyskać dostęp do galerii, uzyskać 
najnowsze porady i wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia FLIR 
ONE Pro LT, udostępniać zdjęcia i filmy społeczności FLIR ONE oraz 
być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami i promocjami 
firmy FLIR .
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Krok 5 
Poznaj wszystkie funkcje  kamery FLIR ONE Pro LT.

Paleta kolorystyczna
• Stuknij ikonę Funkcje w prawym dolnym rogu ekranu. 
• Wybierz paletę kolorów, która zapewnia najlepszy kontrast do 

interpretacji różnic temperatur w scenie. Dostępnych jest dziewięć 
opcji. 

Pomiary punktowe i obszaru (ROI)
• Dotknij ikony miernika punktowego w lewym górnym rogu, aby 

wyświetlić listę  , stukcji  "+"  by  dodać pomar. FLIR ONE Pro LT 
może wyświetlać do trzech pomiarów punktowych, trzy 
kwadratowe i trzy okrągłe obszary ROI w tym samym czasie. 

• Dotknij i przytrzymaj miernik punktowy, aby przesunąć go na 
ekranie. Zsuń palce, aby dostosować rozmiar ROI, lub dotknij i 
przytrzymaj, aby przesunąć ROI na ekranie.

Timer
• Dotknij ikony zegara u góry, aby ustawić minutnik na 3 lub 5 s. 

Zmiana trybów pracy 
• Przesuń karuzelę u dołu, aby wybrać nagrywanie wideo, zdjęć 

lub nagrywania poklatkowego.

Dopasowanie MSX 
• Obraz wyświetlany w aplikacji jest połączeniem obrazu 

termicznego i obrazu w świetle widzialnym w unikalnym procesie 
FLIR MSX. Kamera termowizyjna FLIR ONE Pro LT może 
generować obraz nawet w całkowitej ciemności. Gdy dostępne 
jest światło widzialne, FLIR ONE Pro LT może używać swojej 
kamery światła widzialnego do poprawiania szczegółów obrazu 
termicznego. 

• 

Dopasowanie MSX

Dopasowany

UWAGA
FLIR ONE i FLIR ONE Pro LT 
nie są wodoodporne. Zachowaj 
ostrożność, jeśli FLIR ONE lub 
FLIR ONE Pro LT są używane 
do obserwacji bardzo gorących 
obiektów, takich jak ogień lub 
stopiony metal.

Pomiary

Patrząc na obraz z bliska lub z daleka, możesz dostosować 
wyrównanie MSX dla obiektu, aby wyrównać obrazy termiczne i 
widzialne. Stuknij przycisk Funkcje w prawym dolnym rogu, stuknij 
Odległość MSX i dostosuj według potrzeb.


