
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestracja  

 

Aby przeczytać naszą politykę prywatności, odwiedź:

www.thermal.com/datapolicy  

 

Menu  

Szybki dostęp do typowych ustawień z menu rozwijanego.

Wyświetl zapisane zdjęcia   

 Zmień tryb obrazowania termicznego     

 Zmień przybliżenie do 4x     
Włącz / wyłącz siatkę     

 Dostosuj ustawienia emisyjności  

 Zmień inne ustawienia i funkcie     

Zdjęcia  
 

Filtry  

 

  

Poruszaj się po Menu za pomocą przycisków

Włącz latarkę     
  

 
 

Góra 

Dół  

Wybierz 
Przybliżenie 

 
Nawigacja  

      
   
  

Instrukcja obsługi
Informacje dodatkowe dla urządzeń Reveal PRO

Udostępniając swoje imię,
adres e-mail i numer seryjny,
umożliwiasz nam wysłanie Ci
aktualizacji produktu i porad.
Możemy również przyspieszyć 
naprawy gwarancyjne 
poprzez informację, kiedy
i gdzie kupiłeś produkt.
Informacje o kraju pomagają
nam zapewnić lepsze lokalne
wsparcie produktu.

Odwiedź thermal.com/register, aby zarejestrować swój produkt
w celu aktywacji pełnej gwarancji i opcji serwisowych.

Wejdź na thermal.com i zaloguj się
aby wprowadzić zmiany w swoim 
koncie użytkownika.

Ustaw datę, godzinę i język
przy pierwszym uruchomieniu.

Dwa lewe przyciski obsługują
szybkie menu nawigacyjne

Zmieniaj filtry - 
od standardowego
w skali szarości do widm
wysokiego kontrastu.

Naciśnij i przytrzymaj lewy 
przycisk aby stale 
powiększyć do 4X. 
Możesz także ustawić 
współczynnik powiększenia
ręcznie w ustawieniach.

Naciśnij przycisk Góra, aby
zrobić zdjęcie. 
Przytrzymaj przycisk aby
zapisać serię zdjęć.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Instrukcja obsługi

Menu  Szybkie odświeżanie  (FF)  

Zapraszamy do zapoznania się z funkcjami i obsługą urządzeń serii Reveal

 Przeglądanie zdjęć   

Wyłącz urządzenie

Wyjdź z menu

Data, czas i status baterii

Nawigacja  
Zrób zdjęcie i zachowaj
je w galerii zdjęć  

    
   

 

Odczyt  
temperatury 

W skrócie: W skrócie:

Reveal  

Idelana dla: Idelana dla:
Dokładna i bezpieczna kontrola każdego miejsca pracy. Myśliwi, specjaliści od bezpieczeństwa i ochrony.

Reveal  XR  

Dostępne kolory:
-Czarny  
-Niebieski  

  

   
  

  

Włącz / Wyłącz  

Dostępny z
odświeżaniem
9Hz i ≥15Hz

Dostępny z
odświeżaniem
9Hz i ≥15Hz

- Kąt widzenia: 36°
- Zasięg detekcji: 120m
- Rozdzielczość sensora: 206x156
- Latarka o mocy 330lm

- Kąt widzenia: 20°
- Zasięg detekcji: 270m
- Rozdzielczość sensora: 206x156
- Latarka o mocy 330lm

-Kamuflaż  

Ustawienia daty, godziny, języka,
i automatycznego wyłączania

Reveal i Reveal XR Fastframe
działają przy odświeżaniu 
15Hz dla zapewnienia
płynnego wyświetlania
obrazu termowizyjnego

Regulacja intensywności
światła latarki

Dostęp do numeru seryjnego
i wersji oprogramowania

Ładowanie baterii
i dostęp do
karty micro SD

Użyj celownika aby
zmierzyć konkretną
temperaturę

Zmień paletę 
kolorów

Aby przywrócić ustawienia fabryczne,
wybierz , a następnie DEVICE RESTORE

Zmień siatkę i
jednostki temperatury
w DEVICE / GENERAL



 
 

  

Ustawienia i funkcje 
 

Rozpiętość termiczna i poziom     

Tryby  

 Zmień sposób obrazowania termicznego     

 Przeglądaj zapisane zdjęcia  . 

 Ustaw przybliżenie, znak wodny i wyświatelanie
. 

Ustaw jednostki, emisyjność i siatkę       

 Ustaw datę, czas, język, czas automatycznego
wyłączenia oraz moc latarki
Dostęp do numeru seryjnego i wersji 
oprogramowania 

Gwarancja prducenta 
thermal.com/warranty  support.thermal.com  

Support   
Email:  support@thermal.com    
Phone:  1 (844)  SEE-HEAT  

 
North  America:  

 
Email:  eusupport@thermal.com  
Phone:  +44  (0)  1425 284267  

Europe:  

Siatka:  Ustawienia emisyjności  

Opcjonalne, bardziej zaawansowane tryby, które wyświetlają wszystkie dane temperatury dla maksymalnej przejrzystości.

Domyślny tryb, który maksymalizuje
termiczną spójność obrazu za pomocą
automatycznej kontroli ekspozycji

Wyświetla wszystkie dane temperatury 
dla maksymalnej przejrzystości

Pozwala ustawić i zablokować zakres 
temperatur do wyświetlenia informacji 
termicznej o wybranym obiektcie

dolnego paska

Aby przywrócić ustawienia fabryczne,
wybierz , a następnie DEVICE RESTORE

Dostosuj indywidualnie
rozpiętość termiczną
i zakres poziomów do 
Twoich wymagań. 
Wybierz RESET, aby 
powrócić do domyślnych 
zakresów.

Emisyjność to właściwość materiału, która określa, 
jak dużo światła podczerwonego jest emitowane 
z określonej powierzchni.
Skalibruj emisyjność za pomocą czterech wstępnie 
zdefiniowanych ustawień zapewniających dokładne 
odczyty temperatury i raportowanie.

Aktualne ustawienie 
emisyjności (ε) jest 
widoczne na dolnym 
pasku.

Włącz siatkę dla 
dokładnych odczytów 
temperatury  
w określonym punkcie



Gwarancja
Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu. 
Gwarancja nie ogranicza i nie wyłącza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.

Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie. 

Gwarancja obejmuje wszystkie ukryte wady urządzenia ujawnione w tym okresie z wyłączeniem:
• uszkodzeń mechanicznych i ich skutków,
• uszkodzeń zwiazanych z samowolnymi naprawami bądź przeróbkami urządzenia,
• uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, w szczególności zalanie, zawilgocenie, 
  przepięcie sieci energetycznej, itp.,
• uszkodzeń związanych z niewłaściwą eksploatacją urządzenia, np. przeciążenie.

Gwarancja nie obejmuje również elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu podczas normalnej eksploatacji, 
w szczególności zużycia akumulatorów, żarówek, rys na powierzchni, itp.

Wszelkie problemy powinny być zgłaszane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili ich wystąpienia
bezpośrednio do dystrybutora na adres: info@sunen.com.

Realizacja gwarancji po dostarczeniu produktu wraz z opisem uszkodzenia, dowodem zakupu i adresem zwrotnym:


