
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ШВИДКОГО ЗАПУСКУ 

 

 

 

Therm-App® MD для термографії - термографічна камера, яка змінила технологію 
генерації та обробки теплових зображень  

 

СКЛАД поставки 

Therm-App® MD постачається з наступними елементами: 

• USB-OTG-кабелі 

• Інструкція щодо швидкого запуску та гарантійна угода 

• Одноплатний комп'ютер Android 

 

ПРОЧИТАЙТЕ СПОЧАТКУ НАСТУПНЕ: 

• Пристрій Therm-App® MD повинен бути підключений до одноплатного 
комп'ютера (SBC) через USB-кабель. Додаток, на якому запущений Therm-App® 
MD, встановлено на SBC перед відвантаженням від виробника. 

• Підключіть SBC-компьютер до монітора за допомогою інтерфейса HDMI та миші 
- до USB-роз'єму, запустіть додаток ThermApp. 

• Встановіть Therm-App® MD на штатів або будь-яким іншим чином гвинтом ¼ 
дюйма – Ви готові працювати. 



• Забезпечте постійне розміщення і для SBC-компьютера. 

 

УВАГА! 

• Therm-App® MD може також працювати зі стандартним мобільним телефоном 
Android. Для цього потрібно завантажити додаток ThermApp з Google play та 
запустити пристрій. Підключення до телефону можна здійснювати за допомогою 
кабелів USB OTG 

• Підключіть усі кабелі, перш ніж підключити SBC до джерела живлення. 

• Якщо додаток не встановлено на SBC, зверніться до Вашого ділера. Ділер 
надішле програму. 

• Після встановлення та запуску програми підключіть SBC до Інтернету та 
запустіть програму, вона автоматично завантажить файли калібрування. 

 

СУМІСНІСТЬ 

• Таблиці калібрування Therm-App попередньо встановлені на SBC, якщо ви 
зміните SBC, підключіть SBC до з'єднання Ethernet, підключіть Therm-App і 
відкрийте додаток для завантаження правильних таблиць калібрування. 

• Therm-App® MD був розроблений для роботи з SBC та попередньо 
встановленим програмним забезпеченням. 

• Therm-App® MD працюватиме лише з мобільними пристроями, що 
підтримують USB OTG (USB-хостом). 

• Therm-App® MD потребує кабелю USB OTG, що поставляється в коробці. 

• Therm-App® MD буде працювати на Android версії 6 (MarshMallow) 

і вище. 

 

Підключення єдиного бортового комп'ютера Android (SBC) 

• Підключіть кабель живлення до SBC (1). 

• Приєднайте мишу до порту USB (2). 

• Приєднайте екран до порту HDMI (3). 

• Увімкніть SBC. 



• За допомогою кабелю, що постачається, підключіть OTG мікро-USB  конектор 
до пристрою Therm-Appherm-App (5), а USB підключіть до SBC (4). 

• Додаток Therm-App повинен автоматично відкриватися (якщо ні, відкрийте 
додаток вручну), коли кабель підключений від Therm-App до комп'ютера. 

 

 

 

 
 

 
 
Меню швидкого доступу 
 
 
Температурний діапазон 
та кнопки блокування 
 
 
Температурна шкала 
 
 
Галерея 
 
 
 
Запис зображень 
 
 
 
 
Запис відео 

 

 



Швидкі поради 

• Щоб змінити палітру кольорів, проведіть пальцем по зображенню на екрані 
праворуч або ліворуч. 

• Щоб встановити поріг температури на палітрах "гаряче-червоний" та "холодно-
синій", натисніть показання температури посередині шкали температури. 

• Змінити показники з Цельсія на Фаренгейти натисніть на кнопку налаштувань 

, потім на - Thermography Settings, потім -  Units 

• Двічі торкніться для перегляду на весь екран. 

• Затисніть сенсорний екран для цифрового збільшення. 

• Щоб використовувати автоматичний діапазон температур, натисніть поточну 
температуру, а потім натисніть кнопку на лінійці:  

 

• Для кращої роботи Продукту температура приміщення, де він працює має 
бути 25⁰ С 

• Для оптимальної роботи Продукту заждіть 8-10 хв від старту, аби дозволити 
Продукту набути постійного температурного режиму. 

• Щоб встановити референтну температуру, потрібно аби перед камерою 
пройшли 3 здорових людини з нормальною температурою. Обчисліть за 
найвищою температурою 3 людини та підійміть шкалу на 1,5 ° C (див. 
Конфігурація сигналу). Це буде порогом для оповіщення щодо ідентифікації 
людини з лихоманкою. 

• Якщо ви використовуєте Продукт з лінзою 6.8 мм, людина має знаходитися на 
відстані 3-5 метрів від камери. 

• Якщо ви використовуєте Продукт з лінзою 19 мм, людина має знаходитися на 
відстані 6-10 метрів від камери. 

• Температурний індикатор встановить поверхневу температуру людини з 
фокусом на зоні з найвищою температурою, або на окремо встановленої за 
потребою зоні. 

• Після отримання звукового сигнали тривоги, що свідчить про  ідентифікацію 
людини з підвищеною температурою, перевірте температуру цієї людини 
термометром.  

• Therm-App схильний до впливу температури середовища, в якому 
знаходиться, тому Продукт вираховує видносну до цього середовища 
температуру, в цьому полягає різниця від термометра, який вимірює 
абсолютні дані. 



• Незалежно від рівня встановлення базового показника, температурне 
підвищення людини з гарячкою буде встановлено, система дасть сигнал 
попередження. 

 

Примітка:  

• Температура шкірних покровів людини може реагувати на екстремальні 
температури зовнішнього середовища, наприклад, на холод або якщо 
людина знаходиться біля джерела жару, або після вживання значної 
кількості алкоголю, або після вживання жарознижуючих речовин, або після 
важких фізичних вправ. 

• Для отримання точного показника температури встановіть Therm-App ® 
MD у фіксованому положенні та почекайте принаймні п’ять хвилин для 
прогріву системи. 

 

 

Налаштування ThermApp  
 
Натисніть меню Налаштування, що 
розташовано у верхньому лівому 

куті екрана. 
• Це активує меню 
Налаштувань 

• Натисніть меню General 
Settings 

• Переконайтеся, що Time 
Lampse  на Disable 

• Орієнтацію 
відео/зображення також 
можна змінювати в General 
Settings в Video/Snapshot 
orientation 

• Натисніть Alert mode settings 



 

Налаштування режиму 
оповіщення Alert mode settings 
 
В меню Advanced Parameters в 
режимі Alert (Оповіщення) 
переконайтеся в тому, що 
налаштування наступні: 
 

• Перевірте Play alert аби 
ввімкнути сигнал 
оповіщення 

• Detection duration має бути 
0 (секунд) 

• Alert delay  має бути 0 
(секунд) 

• Recording time after 
detection має бути 1 
(хвилина) 
 

 
 

 Ці параметри можна змінити, 
натиснувши назву параметру та 
притримуючи - / + 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Налаштування термографії 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Натисніть меню швидкого 
доступу 
 
 
Натисніть Mode, потім – 
Thermography/ 
 
Налаштування 
випромінювання 
Натисніть меню швидкого 
доступу 
 
Натисніть Лінійку, а потім – 
випромінювання 
Користуючись – / + доведіть 
значення випромінювання до 
значення 0,98 
Це також можна зробити, 
користуючись клавіатурою 
екрана та мишкою, 
натискаючи потрібні значення. 



 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Натисніть меню швидкого 
доступу 
 
Натисніть на коліщатко 
 
 
Натисніть на режим 
Оповіщення 
З’явиться прямокутник на 
екрані з окружностями в кутах 
прямокутника. 
 
Кликніть та перетягніть 
прямокутники в зону 
зображення, яка вам потрібна 
Кликніть та перетягніть кути 
аби змінити розмір 
зображення. 
 
 
Натисніть значок вогню аби 
встановити оповіщення при 
перевищенні порогового 
показнику температури. 
 
Встановіть температурний 
поріг 

 

 

Питання, що часто задаються та усунення несправностей 

• Чи працює камера в інших операційних системах (iOS, Windows)?  

Therm-App розроблений виключно для роботи на ОС Android та Linux. 

•  Як я можу отримати SDK?  

Ми раді надати SDK для вас. Зверніться до свого менеджера, щоб надіслати запит на договір SDK. Після 
отримання згоди, ми надамо вам SDK. 

• Чому температура на екрані значно нижча, ніж середня температура людини? 

Тепловізори обробляють зображення на основі енергії, випромінюваної від об'єктів у полі зору. Сюди 
ввійде людина, гаряче повітря від обігрівача, комп’ютер або прохолодний порив вітру від 
кондиціонера. На відміну від термометра - який вимірює абсолютну температуру - тепловізор покаже 



температуру у відносних показниках. Для цього нам потрібно встановити базову температуру, або з 
чорним тілом, або за допомогою трьох здорових людей, як описано в інструкції з налаштування. Після 
того, як ми встановили цю базову лінію, градієнт температури можна виміряти дуже точно. 

• Чому температура змінюється, коли людина стоїть на різних відстанях від камери? 

Оскільки камера збирає всю енергію, яку отримує в полі зору, показник температури зміниться. 
Оптимальний діапазон для 6,8-міліметрового об'єктива на камері - 2 метри. Її можна ефективно 
використовувати до 5 метрів, але важливо переконатися, що температура людини вимірюється на 
точній відстані, на якій встановлено базову лінію. Якщо ваша установка призначена для зчитування 
температури людей на 3-х метровій відстані, наприклад, переконайтесь, що ThermAPP було 
відкалібровано під час налаштування для людей у цьому діапазоні. 

• Чому я не можу почути сповіщення?  

Переконайтесь, що на моніторі, який ви використовуєте, у додатку включено колонки та звуковий 
сигнал. Звук виходить через кабель HDMI. Таким чином він переходить у монітор. 

• Чому мій ThermApp виходить з ладу, коли я його включаю?  

Перевірте, чи відповідає роздільна здатність SBC роздільної здатності монітора. Якщо ні, то 
відрегулюйте відповідно. 

• Чому через деякий час температура тих же особин змінюється?  

Хоча стабільності режиму роботи камера зазвичай добирає після 8-10 хвилин находження в 
приміщенні, це може зайняти ще одну годину, щоб дійсно досягти точки, коли температура перестає 
змінюватися. Через годину рекомендується перевірити температуру і відповідно відкалібрувати поріг. 
Також, оскільки температура навколишнього середовища змінюється протягом дня, рекомендується 
повторювати процес раз на 8 годин. 

• Чи можна використовувати ThermApp зовні?  

Так. Але вам потрібно відрегулювати температуру навколишнього середовища відповідно до 
зовнішньої температури, оскільки вона, ймовірно, не буде 25 градусів, і вам може знадобитися 
повторно відкалібрувати температуру навколишнього середовища та базову лінію по мірі 
прогресування дня та зміни температури. Крім того, уникайте поля зору, яке дивиться на вулицю, по 
якій йдуть транспортні засоби (які є гарячими предметами. 

* Я не отримую показання температури, і на екрані написано "переповнення".  

Це відбувається, якщо об'єкт на екрані перевищує 60 °, що перевищує наш діапазон калібрування. 
Видаліть об’єкт і перевірте ще раз. Якщо ця помилка все-таки виникає, перевстановіть додаток Therm-
App з APK, наданого вами менеджером свого облікового запису. 

 

 

 

Правила та умови 

Вітаємо! 

Ви є власником нового теплового візуального пристрою Therm-App® MD 
світового класу, який включає в себе апаратні та програмні компоненти 
("Продукт"). 



Зауважте, що для використання Продукту вам потрібно приєднати його до 
сумісного мобільного пристрою. 

Список сумісних мобільних пристроїв розміщено за адресою: http://www.therm-
app.com. Ви маєте перевірити, що ваш мобільний пристрій відповідає нашим 
вимогам щодо сумісних мобільних пристроїв. 

 

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕЙ ДОКУМЕНТ; ЦЕЙ ДОКУМЕНТ МІСТИТЬ 
ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО УМОВ НАДАННЯ ГАРАНТІЇ, ОБОВ’ЯЗКІВ КЛІЄНТА 
ТА ІНШИ ВАЖЛИВІ ТЕРМІНИ, УМОВИ, ВИНЯТКИ ТА ІНШ. 

 

ГАРАНТІЯ НАДАЄТЬСЯ. Будь-який Продукт, що придбано у Opgal Optronic 
Industries Ltd. або філії («Opgal») або у уповноваженого торгового представника 
Opgal, підлягає гарантійному обслугованню відповідно до положень та умов, 
викладених у цьому документі. Тільки оригінальний покупець Продукту, який 
придбав Продукт у Opgal або його уповноваженого торгового Представника, має 
право отримати гарантію, вказану в цьому документі. Зверніть увагу, що ця 
гарантія не є міжнародною гарантією. Гарантія буде надана лише в тій країні, в 
якій перебуває уповноважений торговий Представник або компанія Opgal, у якої 
ви придбали Продукт. 

 

ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ. Відповідно до положень та умов, за винятком випадків 
виключення або відмови в цьому документі, Opgal гарантує, що з дати, 
зазначеної у вашому рахунку-фактурі ("Дата придбання"), до кінця відповідного 
гарантійного періоду (як визначено нижче), Продукт відповідатиме 
опублікованим специфікаціям Opgal на дату придбання та не буде мати дефектів 
у матеріалах та виробництві. Покупець є єдиним отримувачем гарантії. Opgal 
залишає за собою право вирішувати, чи підлягає Продукт заміні, чи буде 
відремонтовано в ЦЕНТРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОРИЗОВАНОГО 
Представника/Продавца, якого обрано Opgal. Якщо ремонт не буде успішним, 
Opgal забовязується компенсувати вартість продукту БЕЗ ІНШИХ ОВ'ЯЗКІВ АБО 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ перед вами. 
 
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН. Гарантійний термін, що застосовується до продукту, 
становить один (1) рік з дати придбання ("Гарантійний період"). Будь-який виріб, 
який ремонтується або замінюється згідно з гарантією, мае продовження гарантії 
на 90 діб з дати повернення відремонтованого або заміненого Продукту Opgal, 
або на час, що залишився протягом відповідного гарантійного терміну, залежно 
від того, який термін буде довшим. Для того, щоб ця розширена гарантія стала 
ефективною, ви повинні зв’язатися з авторизованим торговим представником, у 



якого ви придбали Продукт, або до місцевого сервісного центру Opgal та 
повідомити їх про несправності у виробництві негайно та не пізніше 60 днів після 
виявлення несправності. 
 
  

ВИКЛЮЧЕННЯ ГАРАНТІЇ. OPGAL не надає ніяких інших гарантій стосовно 
Продукту або документації, письмово або чином, що мається на увазі, 
включаючи, але не обмежують гарантії, які є такими, що вважаються за природні 
для окремих випадків (навіть якщо ви проінформували Opgal щодо наміру такого 
використання) та не несе за це відповідальність. ЗВИЧАЙНА ПІДТРИМКА 
ПРОДУКТА, ОНОВЛЕННЯ ПЗ ТА КАЛІБРОВКА ЗА ЦІМ ПАРАГРАФОМ НЕ 
НАДХОДЯТЬ ДО ТАКИХ, ЩО ВВАЖАЮТЬСЯ ГАРАНТИЙНОЮ ПІДТРИМКОЮ. ДАЛІ 
OPGAL ЦІМ ДОКУМЕНТОМ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУГОВАННЯ ДЛЯ 
ВИПАДКІВ ТАК ЗВАНОЇ НЕВІДПОВІДНОСТІ, ЯКА ПОВ’ЯЗАНА З ПРИРОДНИМ 
ЗНОСОМ, ЗМІНОЮ, МОДИФІКАЦІЄЮ, РЕМОНТОМ, АБО СПРОБОЮ РЕМОНТУ, 
ВІДКРИТТЯМ, АБО НАМАГАННЯМ ВІДКРИТИ, ВИКОРИСТАННЯМ НЕ ЗА 
ПРИЗНАЧЕННЯМ, ПІДТРИМКОЮ З ПОРУШЕННЯМ ІНСТРУКЦІЙ, НЕНАЛЕЖНИМ 
ВИКОРИСТАННЯМ, ЗБЕРІГАННЯМ, ПОРУШЕННЯМ НАСТАНОВ ЩОДО 
ВИКОРИСТАННЯ, ПОШКОДЖЕННЯМ (НЕНАВМИСНИМ, АБО ІНШИМ ЧИНОМ), ЧИ 
БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ НЕНАЛЕЖНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТУ БУДЬ-КИМ 
ІНШИМ ЗА OPGAL, АБО ВІД ЙОГО ІМЕНІ. ЦЕЙ ДОКУМЕНТ ПРЕЗЕНТУЄ ПОВНИЙ 
ОБСЯГ УМОВ ГАРАНТИЙНОЇ УГОДИ МІЖ ВАМИ ТА OPGAL ТА РОБИТЬ НЕ 
ЧИННИМИ ПОПЕРЕДНІ УМОВИ, ДОГОВОРИ, ПРОГРАММИ ТА ІНШ. МІЖ ВАМИ І 
OPGAL. ЦЮ ГАРАНТІЮ НЕ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО БЕЗ ПИСЬМОВОЇ ЗГОДИ OPGAL. 
ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ПРЕПИНЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВАШИХ 
СТАТУТНИХ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВИКЛЮЧЕНІ АБО 
ОБМЕЖЕНИМИ ЗА ВАШИМИ СТАТУТНИМИ ПРАВАВМИ. 
 
ГАРАНТІЙНІ ЗАЯВКИ Аби мати право на гарантійний ремонт або заміну, 
ви повинні повідомити Opgal протягом тридцяти (30) днів після 
виявлення будь-яких очевидних дефектів у матеріалах або 
виробництві. Перш ніж ви зможете повернути Продукт для 
гарантійного обслуговування чи ремонту, спочатку вам слід отримати 
номер дозволу на повернення матеріалів (RMA) від Opgal. Щоб 
отримати номер RMA, ви повинні надати оригінал підтвердження 
покупки. Для отримання додаткової інформації відвідайте 
http://www.therm-app.com. Ви несете повну відповідальність за 
дотримання всіх інструкцій RMA, наданих Opgal, включаючи, але не 
обмежуючись, належну упаковку Продукту для відвантаження в Opgal. 
Opgal заплатить за повернення вам будь-якого продукту, який Opgal 
ремонтує або замінює згідно з гарантійною угодою. Opgal залишає за 
собою право визначати на власний розсуд, чи Продукт має гарантію. 



Якщо Opgal визначить, що будь-який повернутий Opgal Продукт не 
підпадає під гарантію  та немає відповідного гарантійного покриття, 
Opgal може стягнути з вас розумну плату за обробку та повернути 
Продукт вам за ваш кошт. 
 
ЛІЦЕНЗАЦІЯ Ви придбали Продукт, який включає програмні модулі ThermApp 
MD, що належать або ліцензуються Opgal. Щоб використовувати Продукт на 
своєму мобільному телефоні, вам також потрібно завантажити мобільні 
програми Therm-App з Google Play Store. Що стосується мобільних програм 
ThermApp MD, що належать або ліцензуються компанією Opgal, Opgal надає вам 
неексклюзивну ліцензію на використання програмних модулів марки ThermApp 
MD та мобільних додатків ThermApp MD (відповідно до умов оплати та 
використання, що застосовуються до ThermApp MD додатків), а також пов'язані 
медіа, інструкції користувача, посібники, друковані матеріали та "онлайн" або 
електронні документи (відповідно "Програмне забезпечення" та 
"Документація"), лише з Продуктом. Дозволене використання - це ваше власне 
використання, а не для перепродажу. ЯКЩО ви НЕ погоджуєтесь з цією 
ліцензійною УМОВОЮ, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРОДУКТ, НЕ КОПІЮЙТЕ ТА НЕ 
ЗАВАНТАЖУЙТЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, НІ ЯКИМ ЧИНОМ НЕ 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПРОДУКТОМ БУДЕ КОНСТИТУВАТИ ВАШУ ЗГОДУ З УМОВАМИ 
ЛІЦЕНЗІЇ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ ЦИМ ДОКУМЕНТОМ. 
Ви також можете використовувати Продукт із стороннім програмним 
забезпеченням. Зауважте, що ваше використання такого програмного 
забезпечення третьої сторони регулюється ліцензійними умовами третьої 
сторони. OPGAL НЕ НАДАЄ ГАРАНТІЇ ДЛЯ ТАКОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
третьої сторони.  
 
ВИМОГИ ЩОДО СУМІСНОСТІ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ. На даний момент 
Продукт може використовуватися лише із СУМІСНИМ мобільним пристроєм під 
керуванням операційної системи Android версії 4.1 і вище, що підтримує режим 
хосту USB (USB-OTG "USB on the Go"). Список сумісних мобільних пристроїв 
розміщено за адресом: http://www.therm-app.com. Ви зобов’язані перед 
покупкою та після цього ПЕРЕСВДЧИТИСЯ, що ваш мобільний пристрій відповідає 
нашим вимогам щодо сумісних мобільних пристроїв, які періодично змінюються. 
 
ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ ДЛЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДАЄТЬСЯ "ЯК Є". ЗІ ВСІМА ПОМИЛКАМИ, РИЗИКАМИ ЩОДО 
ЯКОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ, ТОЧНОСТІ ТА НАМАГАННЯМИ (ВКЛЮЧАЮЧИ 
ВІДСУТНІСТЬ НЕДБАЛОСТІ). ТАКОЖ НЕМАЕ ГАРАНТІЇ ВАШОГО ЗАДОВОЛЕННЯ 
ПРОДУКТОМ. 
 



ОБМЕЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ. Ви не можете змінювати, декомпілювати або розбирати 
Програмне забезпечення, за винятком і лише в тій мірі, в якій така діяльність 
прямо передбачена чинним законодавством, незважаючи на це обмеження, або 
згідно з ліцензіями з відкритим кодом, переліченими нижче. 
 
ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ОБЛАДНАННЯ Opgal може час від часу випускати 
оновлення програмного забезпечення, і ви можете оновити Програмне 
забезпечення за допомогою цієї служби оновлення. Залежно від програмного 
забезпечення, ця послуга оновлення розміщена за адресом http://www.therm-
app.com або в Google Play Store. 
 
ПОДАЛЬША ПЕРЕДАЧА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОЗВОЛЕНА ЗА 
НАСТУПНИМИ УМОВАМИ: Ви можете назавжди передавати права на Програмне 
забезпечення лише як частину постійної продажу або передачі Продукту, і лише 
якщо одержувач погоджується з умовами цієї Ліцензії. Якщо Програмне 
забезпечення є оновленням, будь-яка передача повинна також включати всі 
попередні версії Програмного забезпечення. 
 
ВЛАСНІСТЬТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО. Продукт, Програмне забезпечення та 
Документація належать, захищені авторським правом або ліцензуються Opgal 
або його сторонніми постачальниками. Ваша ліцензія відповідно до розділу 6 
вище не надає права власності на Програмне забезпечення або Документацію і 
не повинна тлумачитися як продаж будь-яких прав на Програмне забезпечення 
або Документацію. Сторонні постачальники Opgal можуть захистити свої права у 
разі будь-якого порушення цих умов. За винятком докладної інформації щодо 
програмного забезпечення з відкритим кодом, жодна частина Програмного 
забезпечення або Документації, включаючи вихідний код, не може бути 
відтворена, передана, переписана або переведена будь-якою мовою або 
комп'ютерною мовою в будь-якій формі або будь-якими способами, 
електронними, магнітними, оптичними, вручну чи іншим способом без 
попереднього письмового дозволу Opgal. Назви та знаки, що з’являються на 
Товарі, є або зареєстрованими товарними знаками, або торговими марками 
Opgal та / або його філій та / або його ліцензіарів. 
ВІДКРИТТЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. У таблиці нижче наведено програмне 
забезпечення з відкритим кодом, що входить до Програмного забезпечення, та 
ліцензії, що застосовуються до використання таких модулів програмного 
забезпечення з відкритим кодом. Незважаючи на що-небудь протилежне, ніщо 
в цьому документі не обмежує ваші права згідно з умовами таких ліцензій або 
надає вам права, наскільки вони застосовуються до такого програмного 
забезпечення з відкритим кодом. 
Ліцензія та її адреса  
Android Support lib http://www.apache.org/licenses/license-2.0  
Aspectjrt http://projects.eclipse.org/content/eclipse-public-license-1.0  
Dropbox Sync SDK http://www.apache.org/licenses/license-2.0  
Isoparser http://www.apache.org/licenses/license-2.0  



LibUSB library https://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html  
Google analytics SDK http://www.apache.org/licenses/license-2.0 
 
 
ТЕРМІН ЛІЦЕНЗІЇ І ЗУПИНКА ДІЇ. Якщо не вказано інше, будь-яка надана ліцензія 
є безстроковою, за умови, що якщо ви не дотримуєтесь умов ліцензії, OPGAL 
може припинити ліцензію після письмового повідомлення. Відразу після 
припинення ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ ви припинете будь-яке використання 
Програмного забезпечення. 
 
ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ OPGAL перед вами під 
цим документом обмежена на суму, яку Ви оплатите ЗА ТОВАР 
УПОВНОВАЖЕНОМУ ПРОДАВЦЮ OPGAL. ВИ та OPGAL НЕ БУДЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНИМИ ЗА ВТРАЧЕНІ ДОХОДИ ТА ПРИБУТКИ, ВСТАНОВЛЕННІ 
ВТРАТИ, АБО ВТРАТИ ДАНИХ АБО КОСВЕНІ. ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ НЕ ОБМЕЖУЄ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВСІХ СТОРІН за: НЕДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, СМЕРТЬ АБО ТРУДОВІ ВТРАТИ З НЕДБАЛОСТІ, 
ОБМАН, НАВМИСНІ ЗЛОНАМЕРЕНІ ВЧИНКИ, ЯКІ НЕ можуть бути виключені або 
обмежені діючим законодавством. 
 
ПРАВИЛА ЕКСПОРТУ. У Вашій країні Продукт може бути предметом експортних 
законів та правил. Перед тим, як експортувати, реекспортувати Продукт ви 
повинні перевірити, чи потрібно отримати дозвіл на експорт чи ліцензію. 
Отримання дозволу чи ліцензії - це ваша відповідальність, і OPGAL не надає 
жодних гарантій щодо видачі експортної ліцензії на Продукт. 
 
ЗАГАЛЬНІ. Цей документ репрезентує наше повне розуміння стосовно його 
предмету і замінює будь-яке попереднє повідомлення чи угоди, які можуть 
існувати. Зміни в цьому документі будуть внесені лише через письмову 
поправку, підписану обома сторонами. Цей документ регулюється законами 
держави Ізраїль. Суди Ізраїлю матимуть єдину юрисдикцію щодо всіх позовів, що 
виникають із пов'язаних з ними питань до цього документа, і ви погоджуєтесь та 
підкоряєтесь юрисдикції цього документу, Конвенція Організації Об'єднаних 
Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів не 
застосовуватиметься. Рішення вищезазначених судів підлягають виконанню в 
будь-якій країні. 
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ  
Застосування: Цифровий продукт класу B. Цей Продукт був випробуваний та 
виявлено, що він відповідає обмеженням цифрового продукту класу B 
відповідно до частини 15 Правил FCC США. Ці обмеження розроблені для 
забезпечення розумного захисту від шкідливих втручань у житлових 
приміщеннях. Цей Продукт генерує, використовує та може випромінювати 
радіочастотну енергію і, якщо не встановлений та не використовується 



відповідно до інструкцій, може спричинити шкідливі перешкоди радіозв'язку. 
Однак немає гарантії, що в конкретних установках не буде перешкод. Якщо 
Продукт робить перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, які можна 
визначити вимкненням і ввімкненням обладнання, вам рекомендується 
спробувати виправити втручання одним або декількома з наступних заходів: 
Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену. Збільшити дистанцію між 
Товаром та приймачем. Підключіть Продукт до розетки по схемі, відмінній від 
тієї, до якої підключений приймач. Зверніться за допомогою до авторизованого 
продавця або досвідченого радіо / телевізійного технічного експерта 
 
 
УВАГА 
Не роняйте Продукт і не натискайте на ІЧ-об'єктив, оскільки він може зламатися. 
Якщо ІК-об'єктив зламається, не торкайтеся пошкоджених шматочків, шматочки 
можуть призвести до травм. 
 
УВАГА 
Будьте уважні, коли торкаєтеся Продукту. Деякі деталі виробу можуть бути 
гострими і можуть спричинити травми. 
 
УВАГА 
Не спрямовуйте інфрачервоний детектор (з кришкою об'єктива та кришталика 
або без нього) на джерела інтенсивної енергії, наприклад, на продукти, що 
випромінюють лазерне випромінювання, або на сонце. Це може мати 
небажаний вплив на продуктивність Продукту. Це також може призвести до 
пошкодження детектора. 
 
УВАГА 
Не використовуйте Продукт у температурі, що перевищує +50 градусів Цельсія 
(+122 градуси Фаренгейта), якщо інше не вказано в документації або технічних 
даних користувача. Високі температури можуть призвести до пошкодження 
детектора. 
 
УВАГА 
Продукт не герметичний. Уникайте потрапляння води, дощу чи пилу. 
 
УВАГА 
Не наносите розчинник або подібні рідини на детектор або лінзу, оскільки це 
може призвести до пошкодження. 
 
УВАГА 
Будьте обережні, очищаючи інфрачервону лінзу, лінза має ніжне антивідбивне 
покриття. Не чистіть лінзи занадто енергійно; це може пошкодити антивідбивне 
покриття. 



 
УВАГА 
Продукт дозволяє проводити заміну об'єктива на місцях. Заміну об'єктива слід 
проводити з великою обережністю, оскільки після зняття лінзи ІК-детектор 
відкривається до встановлення нової лінзи. 
Під час впливу, уникайте будь-якого контакту з детектором. Торкання, чищення 
або видування детектора може спричинити постійні пошкодження. Заміну лінзи 
слід проводити в сухому місці, чистими руками з максимальною обережністю. 
 
УВАГА 
Не використовуйте повітря під тиском з пневматичних повітряних контурів у 
майстерні для видалення пилу з детектора. Це повітря містить масляний туман, 
призначений для змащування пневматичних інструментів і занадто високий 
тиск, це може пошкодити детектор і об'єктив. 
 
УВАГА 
Пристрій розроблений лише для живлення 5 В постійного струму, що живиться 
через його роз'єм micro USB. Використання будь-якого іншого типу джерела 
живлення небезпечно і може призвести до пошкодження. 
 
УВАГА 
Продукт забезпечений відповідними кабелями USB-OTG. Використовуйте тільки 
кабелі USB OTG, що постачаються в комплекті. При використанні будь-яких інших 
типів кабелів Продукт може не працювати взагалі, може вийти з ладу і навіть бути 
пошкодженим. 


