
 

 

 Welkom bij de officiële app van Seek Thermal! Laten we even een paar minuten 
uittrekken om de basis van de app te doorlopen en Seek Compact te leren gebruiken 

 

Gebruikershandleiding voor Compact-serie 

Registratie 
Waarom registreren? 

We willen u de best mogelijke 
ervaring bieden met uw Seek-
product. Door uw naam, e-mail 
en serienummer te delen, 
stelt u ons in de gelegenheid 
u productupdates, tips en 
technieken te sturen. Als we 
weten wanneer en waar u het 
product hebt gekocht, kunnen 
we uw vragen over de garantie 
afhandelen. En landinformatie 
helpt ons een betere lokale 
klantondersteuning 
verstrekken.  
Dit is een eenmalige registratie 
die via Wi-Fi of een verbinding 
met uw mobiele telefoon 
30 seconden of minder duurt. 
U hoeft voor het gebruik van 
het product NIET aangemeld 
te blijven nadat de registratie 
is voltooid. 

 
Startscherm 

Uitleg van pictogrammen 

 

 
Home -pictogram: selecteer HOME om terug te gaan naar de App-startpagina. 

 
Media -pictogram: selecteer MEDIA om naar uw foto- en videogalerie te gaan. 

 

Mode -pictogram: selecteer MODE om toegang te krijgen tot alle functies: Bereik & niveau, 
 Spot, HiLo en meer. 

 
Filter -pictogram: wijzig uw PALETTEN op elk moment in camera- of videomodus. 

 
Instellingen -pictogram: hier vindt u alle INSTELLINGEN en voorkeuren.  

 

 INDICATOR VOOR CAMERATYPE: geeft aan welk type thermische camera u hebt aangesloten. 

 MEDIAGALERIE: hier vindt u al uw foto's en video's. 

 SEEK IN HET WILD: bekijk thermische beelden uit de Seek-gemeenschap. 

 NIEUWS VAN SEEK: lees de nieuwste artikelen over Seek Thermal. 

 APP-INTRO: bekijk diverse video's om aan de slag te gaan met de nieuwe Seek Thermal-app. 

 ZOEK NAAR PRODUCTEN EN ACCESSOIRES: koop de nieuwste Seek Thermal-producten. 

 

(voor Apple- en Android-apparaten) 

Uw registratie wijzigen: 

Ga naar thermal.com en meld 
u aan bij uw account om 
wijzigingen in te voeren. 

 

Wij respecteren uw privacy 

Wij respecteren en 
beschermen uw privacy. We 
delen uw persoonsgegevens 
niet. U kunt op elk moment 
wijzigen welke berichten 
u ontvangt van Seek door 
in te loggen bij uw account. 
Ga voor meer informatie naar 
thermal.com/datapolicy. 

 

Navigeren via het voetmenu 



 

 

 

*De modus Bereik 
en niveau en de 

emissiviteitsregeli
ng zijn alleen 

beschikbaar voor 
CompactPro 

 

 
Spot -modus: gebruik het dradenkruis om een specifieke temperatuur te lokaliseren. 

 
Hi/Lo -modus: lokaliseer de hoogste en laagste temperaturen. 

 

Normaal -modus: standaardmodus waarin de consistentie van thermische beelden wordt 
gemaximaliseerd door middel van automatische blootstellingsregeling. 

 

 
Volledig frame -modus: geeft alle temperatuurgegevens weer voor maximale helderheid 

 

Bereik en niveau -modus*: u kunt eenvoudig een temperatuurbereik instellen en vergrendelen 
 om de maximale thermische gegevens weer te geven van een voorwerp 
 of omgeving. 

 

Foto's nemen en video's opnemen 

Veeg naar links 
en rechts om te 

schakelen tussen 
de foto- en 

videomodus. 

Instellingenbalk 

Wijzig temperatuur-
eenheden (ºC,ºF,K), 

beeldverhouding 
(4:3 of 16:9) en 

watermerken. 

Bekijk instructievideo's 
voor het gebruik van de 

Seek Thermal-app. 

Beoordeel onze app en 
neem contact met ons 

op voor meer 
ondersteuning. 

Emissiviteitsregelin
g

Emissiviteit is een materiaaleigenschap 
die definieert hoeveel infrarood licht 
door een bepaald oppervlak wordt 
afgegeven. U kunt op emissiviteit 
ijken door middel van vier vooraf 
gedefinieerde instellingen voor 
nauwkeurige temperatuurmetingen 
en -rapportage. 

Thermisch bereik 
en niveau  

U kunt eenvoudig een temperatuur-
bereik instellen en vergrendelen om 
de maximale thermische gegevens 
weer te geven van een voorwerp of 
omgeving met een ingestelde 
waarde en bereik. 

Garantie 

support.thermal.com  voor  betekent dat een elektronische accessoire speciaal ontworpen is voor aansluiting op een iPhone en door 
de ontwikkelaar is gecertificeerd om aan de prestatienormen van Apple te voldoen. Let op: het gebruik van deze accessoire met 
iPhone kan de draadloze prestaties beïnvloeden. 
 
iPhone® is een handelsmerk van Apple Inc. dat is gedeponeerd in de V.S. en andere landen. 

Gemaakt voor iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c en iPhone 5. 
Ga voor een lijst met ondersteunde Android-apparaten naar: www.thermal.com/supported 

Alleen CompactPro* 

(Alleen CompactPro) 

(Alleen CompactPro) 

thermal.com/warranty 

 
Drempel boven -modus: 

Temperaturen een kleur geven die boven, 
onder of op het niveau van de door 
u  ingestelde temperatuur liggen.  

Drempel gelijk aan -modus: 

 
Drempel onder -modus: 

 

 

Thermische + -modus: experimentele modus waarin thermische en visuele beeldvorming naast 
 elkaar in real-time mogelijk is. 

 

Ondersteuning 

 Noord-Amerika 
 

E-mail: support@thermal.com 
Telefoon: 1 (844) SEE-HEAT 

 Europa 
 

E-mail: eusupport@thermal.com 
Telefoon: +44 (0) 1425 284267 

Werkt met het vermogen en het beeldscherm van uw smartphone. (<280mW) 

Modi voor thermische beeldvorming 

http://support.thermal.com/

