
SEEK SHOT ve SEEK SHOT PRO KULLANIM  

KLAVUZU 



TEMEL Kullanım Klavuzu 

Başlama 

Seek SHOT Pro tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu baş-

langıç klavuzu hızlı bir şekilde profosyonel resimler çekmeniz 

konusunda  yardımcı olacaktır. 

Adım 1  

Cihazı kutusundan çıkartın 

Adım 2 

USB Kabloyu kullarak cihazı şarj edin.  

Adım 3 

Cihazı açma/kapatma tuşuna 2-3 saniye devamlı basarak 

açın.  

 

Cihaz ile RESIM ve VIDEO ÇEKME 

Kameradaki Resim Çekme düğmesine basarak resim veya 

video çekebilirsiniz.  

Resim Çekme 

Resim çekme düğmesine kısa bakın ve bırakın. Bu şekilde 

cihaz resim çekerek resim galerisine görüntüyü atacaktır.  

Video Çekme 

Resim Çekme düğmesine uzun basarak video çekimine baş-

layabilirsiniz.  Video çekimini bitirmek için tekrar aynı işlemi 

yapın. Video otomatik olarak galeriye kayıt edilecektir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMERA AYARLARI 

Öncelikle cihaz çalışırken ekranan dokunun ve daha sonra 

Quick Setting barına basarak aşağıdaki opsiyonlara ulaşın.  

 Parlaklık: Ekranın parlaklık.  

Cihazın WIFI ayarlarını ayarlayın.  

Flaş: Kameradaki Flashı ek aydınlatma eklemek 

için ayarlayın.  

Fener: Cihazın Fenerini açın.  

Cihazın yardım menüsü.  

İleri düzeyde ayarlar  



Units: Sıcaklık ölçüm birimi ayarlama 

Emissivity:  Ölçümlenecek materyal üzerinden yansıma infra-

red ışığı değerlerini ayarlama menüsü. Emisitivite değeri ma-

nual olarak ayarlama 

GÖRÜNTÜLEME MODLARI 

Ekran üzerinden 3 ekran modunu kullanabilirsiniz.  

  Gerçek görüntü 

Termal Görüntü 

 SEEKFUSION Görüntü 

 

 

Barları kullanarak ne kadar termal görüntü ne kadar gerçek 

görüntü gösterileceği ayarlanabilir.   

 

KAMERA DERECE GÖSTERME 

 Kamera orta noktasındaki objenin sıcaklığı gös-

terilir.  

 Spot Sıcaklık.Ekran üzerinde herhangi bir nokta-

da 3 adet sıcaklık değeri gösterme 

 

 3 adet Alan atanabilir ve bu alanın sıcaklığı 

gösterimi.  

 Ekran üzerinde en yüksek/Soğuk sıcaklık nok-

tası gösterimi.  

IMAGE PROSES.  

HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) Bu gösterim modu görüntüde 

çok sıcaklık farkı olduğu zaman kullanılabilir.  

Precision Imaging Mode : Aktif ekran üzerinden belli sıcaklık 

aralığını renklendirme için kullanılır.  Bu mod min/max ba-

rında bir ikon ile gösterilir.  

Range barı üzerinde orta noktaya dokunarak iki görüntü 

modu arasında geçiş yapabilirsiniz.  

SICAKLIK BARI 

Precision Modundayken, kolay bir şekilde belli bir sıcaklık 

aralığı seçilebilir. Seçilip ayarlandıktan sonra kamera ekra-

nında sadece belirlenen sıcaklık aralığı gösterimi yapılacak-

tır. Bu sıcaklık aralığı dışındaki sıcaklıklar belirsiz gösterilir. 

Sabit olarak sıcaklık barı ekran üzerinde gösterilir. Sıcaklık 

barı HDR modunda otomatik olarak ayarlanacaktır.  

Precision Modunda Sıcaklık değerini sabitleme: Maksimum 

sıcaklık değeri için barın tepesindeki noktaya dokunun, Mi-

nimum değeri ayarlamak için alt noktaya dokunun. Sonra 

sıcaklık değerini onaylayın.  

RENK PALETİ  

Termal Kamera görüntü gösterim şekillerini Renk ikonuna 

basarak değitirebilirsiniz.  

Farklı renk paletleri ile istediğiniz görüntü gösterimini seçe-

bilirsiniz.  

 

 

 



 

GALERI 

Galeri seçmiş olduğunuz resim ve videoların saklandığı alan-

dır. Galeri üzerinden resimleri görüntüleyebilir, değiştirebilir 

ve silebilirsiniz. Galeri menüsü ekranın sol alt köşesindedir.  

Resimler menüsünden istediğin resmi seçebilir ve resim ile 

ilgili bilgiler için  tuşuna basabilirsiniz.  

Çekilen resim üzerinde değişiklik yapmak için;  

Değiştirilmek istenen resmi seçin.  

Edit düğmesine basın.  

İstediğiniz değişiklikleri yapın.  

Onaylayarak çıkarken önünüze iki seçenek çıkacaktır. Kopya 

sekilde kayıt veya yeni kayıt.  

Resmi silmek istemeniz durumunda  tuşuna basın.  

 

 

 

Uygulama : SEEKVIEW ( ANDROID /IOS( 

 

 

 

 

 

 

 

Yardım ve Destek 

support@thermal.com 
info@sge.com.tr  
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