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Legální informace

© 2022 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Všechna práva 
vyhrazena. O této příručce
Manuál obsahuje pokyny pro používání a správu produktu. Obrázky, grafy, obrázky a všechny 
další informace níže slouží pouze pro popis a vysvětlení. Informace obsažené v příručce se mohou 
bez upozornění změnit v důsledku aktualizací firmwaru nebo z jiných důvodů. Nejnovější verzi 
této příručky naleznete na webových stránkách HIKMICRO
(www.hikmicrotech.com/).
Používejte prosím tuto příručku s vedením a pomocí odborníků vyškolených v podpoře 
produktu.
Uznání ochranných známek

a další ochranné známky a loga HIKMICRO jsou majetkem společnosti

HIKMICRO v různých jurisdikcích.
Ostatní uvedené ochranné známky a loga jsou majetkem příslušných vlastníků. PRÁVNÍ 
ODPOVĚDNOST
V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM JSOU TENTO NÁVOD A 
POPISOVANÝ PRODUKT S HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁNY „TAK, 
JAK JSOU“ A „SE VŠEMI CHYBAMI A CHYBAMI“. HIKMICRO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, 
VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ 
KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU JE NA VLASTNÍ 
RIZIKO. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VÁM NEBUDE HIKMICRO ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, 
NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZA ZTRÁTU ZISKŮ 
Z OBCHODNÍHO PROVOZU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZTRÁTU, ZTRÁTU DAT, 
ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DAT AŤ NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, deliktu (VČETNĚ 
NEDBALOSTI), ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK NEBO JINAK V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM 
PRODUKTU,
BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE POVAHA INTERNETU POSKYTUJE PŘIROZENÁ BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA, A 
HIKMICRO NEPŘEBERE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ABNORMÁLNÍ PROVOZ, ÚNIK ÚNIKU 
SOUKROMÍ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH KYBERNETICKÝCH ÚTOKŮ, ÚTOKŮ 
INTERNETU, JINÝCH ÚTOKŮ INTERNETU; V PŘÍPADĚ POŽADAVKY VŠAK HIKMICRO POSKYTNE 
VČASNOU TECHNICKOU PODPORU.
SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM TENTO PRODUKT V SOULADU SE VŠEMI PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY A 
JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA ZAJIŠTĚNÍ, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI 
ZÁKONY. ZVLÁŠTNĚ JSTE ODPOVĚDNÍ ZA POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU ZPŮSOBEM, KTERÝ 
NEPORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PRÁVA NA PUBLICITA, PRÁVA 
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ NEBO OCHRANA DAT A JINÁ PRÁVA SOUKROMÍ. TENTO PRODUKT 
NEBUDETE POUŽÍVAT K NELEGÁLNÍMU LOVU ZVÍŘAT, K INVAZI SOUKROMÍ ANI K JAKÉMUKOLI 
JINÉMU ÚČELU, KTERÝ JE NELEGÁLNÍ NEBO ŠKODÍCÍ VEŘEJNÉMU ZÁJMU. NESMÍTE TENTO 
PRODUKT POUŽÍVAT K ŽÁDNÉMU ZAKÁZANÉMU KONCOVÉMU POUŽITÍ, VČETNĚ VÝVOJE NEBO 
VÝROBY ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, VÝVOJE NEBO VÝROBY

i



Thermal Image Scope uživatelská příručka

CHEMICKÉ NEBO BIOLOGICKÉ ZBRANĚ, JAKÉKOLI ČINNOSTI V SOUVISLOSTI S JAKÝKOLI JADERNÝM VÝBUŠNÝM 
NEBO NEBEZPEČNÝM JADERNÝM PALIVOVÝM CYKLEM NEBO NA PODPORU PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI KONFLIKTŮ MEZI TÍMTO PŘÍRUČKOU A PLATNÝM ZÁKONEM 
ZVÍTĚZÍ POSLEDNÍ.
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Informace o předpisech

Informace FCC
Vezměte prosím na vědomí, že změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny 
stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.
Shoda s FCC: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální 
zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly 
přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. Toto zařízení generuje, 
používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno 
v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však 
zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé 
rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, 
doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících 
opatření:
— Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
— Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
— Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

— Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika
Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi 
radiátorem a vaším tělem.
Podmínky FCC
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma 
podmínkám:
1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit 
nežádoucí provoz.
Poznámka: Vzhledem k omezení velikosti zařízení nemusí být výše uvedené prohlášení na zařízení 
odmítnuto. Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované 
prostředí.

Prohlášení o shodě EU

jeho výrobek a případně i dodávané příslušenství jsou označeny „CE“ 
a splňují tedy platné harmonizované evropské normy uvedené ve 
směrnici 2014/30/EU (EMCD), směrnici 2014/35/EU (LVD), směrnici 
2011/65/EU (RoHS).

Tento produkt a případně i dodávané příslušenství jsou označeny „UKCA“ 
a splňují proto následující směrnice: Předpisy pro rádiová zařízení 2017, 
Předpisy o elektromagnetické kompatibilitě 2016, Předpisy pro elektrická 
zařízení (bezpečnost) 2016, Omezení používání některých
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Nebezpečné látky v předpisech o elektrických a elektronických zařízeních 2012.

Směrnice 2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky označené tímto symbolem 
nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Pro řádnou 
recyklaci vraťte tento výrobek místnímu dodavateli při nákupu ekvivalentního 
nového zařízení nebo jej zlikvidujte na určených sběrných místech. Další 
informace viz:www.recyclethis.info

Podle nařízení o odpadních elektrických a elektronických zařízeních z roku 2013: 
Výrobky označené tímto symbolem nelze ve Spojeném království likvidovat jako 
netříděný komunální odpad. Pro řádnou recyklaci vraťte tento výrobek místnímu 
dodavateli při nákupu ekvivalentního nového zařízení nebo jej zlikvidujte na 
určených sběrných místech. Více informací naleznete na: www.recyclethis.info.

Směrnice 2006/66/EC a její dodatek 2013/56/EU (směrnice o bateriích): Tento 
produkt obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný 
komunální odpad. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci k 
produktu. Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena 
označující kadmium (Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Pro správnou recyklaci vraťte 
baterii svému dodavateli nebo na určené sběrné místo. Více informací naleznete 
na: www.recyclethis.info.

Podle nařízení o bateriích a akumulátorech (uvádění na trh) z roku 2008 a nařízení 
o odpadních bateriích a akumulátorech z roku 2009: Tento produkt obsahuje 
baterii, kterou nelze ve Spojeném království likvidovat jako netříděný komunální 
odpad. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci k produktu. Baterie 
je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena označující kadmium 
(Cd), olovo (Pb) nebo rtuť (Hg). Pro správnou recyklaci vraťte baterii svému 
dodavateli nebo na určené sběrné místo. Více informací naleznete na: 
www.recyclethis.info.

Shoda ICES-003 Industry Canada
Toto zařízení splňuje požadavky norem CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).
Toto zařízení vyhovuje standardu RSS bez licence Industry Canada. Provoz podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit 
nežádoucí provoz zařízení.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada platí pro aux appareils 
radioexempts de license. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) 
l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Toto zařízení splňuje limity vystavení záření IC RSS-102 stanovené pro nekontrolované 
prostředí.
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materiál je v souladu s limity expozice v umělém hedvábí, CNR-102 énoncée dans un 
autre environnement.

KC
B급 기기: 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로써 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 적욘
젓, 뵕 적으로 았됩젰, 뵕

proti
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Symbolové konvence

Symboly, které lze nalézt v tomto dokumentu, jsou definovány následovně.

Symbol Popis

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může nebo může mít za 

následek smrt nebo vážné zranění.
Nebezpečí

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí 
nevyhnete, může vést k poškození zařízení, ztrátě dat, snížení výkonu 
nebo neočekávaným výsledkům.

Pozor

Poskytuje další informace ke zdůraznění nebo doplnění 
důležitých bodů hlavního textu.Poznámka
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Bezpečnostní instrukce

Účelem těchto pokynů je zajistit, aby uživatel mohl výrobek správně používat, aby se zabránilo nebezpečí nebo 
ztrátě majetku.

Zákony a předpisy
● Použití výrobku musí být v přísném souladu s místními předpisy o elektrické bezpečnosti.

Přeprava
● Při přepravě uchovávejte zařízení v původním nebo podobném obalu.
● Všechny obaly po vybalení uschovejte pro budoucí použití. V případě jakékoli závady je 

třeba vrátit zařízení do továrny s původním obalem. Přeprava bez originálního obalu 
může způsobit poškození zařízení a společnost nenese žádnou odpovědnost.

● NEVYSTAVUJTE produkt pádu ani jej nevystavujte fyzickým nárazům. Udržujte zařízení mimo dosah 
magnetického rušení.

Zdroj napájení
● Vstupní napětí pro zařízení by mělo splňovat limitovaný zdroj napájení (5 V DC, 2 A) podle 

normy IEC61010-1. Podrobné informace naleznete v technických specifikacích.
● Používejte napájecí adaptér dodaný kvalifikovaným výrobcem. Podrobné požadavky na napájení 

najdete ve specifikaci produktu.
● Ujistěte se, že je zástrčka správně zapojena do elektrické zásuvky.
● NEPŘIPOJUJTE více zařízení k jednomu napájecímu adaptéru, aby nedošlo k přehřátí nebo požáru 

způsobenému přetížením.

baterie
● Nesprávné použití nebo výměna baterie může způsobit nebezpečí výbuchu. Vyměňte 

pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Typ baterie je 18650 s ochrannou deskou a 
velikost baterie by měla být v rozmezí 19 mm × 70 mm. Jmenovité napětí a kapacita 
jsou 3,6 VDC/3,35 Ah (12,06 Wh). Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny výrobce 
baterií.

● Při dlouhodobém skladování baterie se ujistěte, že je každých půl roku plně nabitá, aby byla zajištěna 
kvalita baterie. Jinak může dojít k poškození.

● Dodanou nabíječkou nenabíjejte jiné typy baterií. Ujistěte se, že se během nabíjení ve vzdálenosti 2 
m od nabíječky nenachází žádný hořlavý materiál.

● NEUMISŤUJTE   baterii do blízkosti zdrojů tepla nebo ohně. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.

● NEPOLYKEJTE baterii, aby nedošlo k chemickému popálení.
● NEUMÍSŤUJTE   baterii do dosahu dětí.
● Baterii nelze nabíjet přímo externím zdrojem napájení.

Údržba
● Pokud produkt nefunguje správně, kontaktujte svého prodejce nebo nejbližší servisní středisko.
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Nepřebíráme žádnou odpovědnost za problémy způsobené neoprávněnou opravou nebo 
údržbou.

● V případě potřeby zařízení jemně otřete čistým hadříkem a malým množstvím etanolu.
● Pokud je zařízení používáno způsobem, který není specifikován výrobcem, může být 

narušena ochrana poskytovaná zařízením.
● Při používání se doporučuje restartovat zařízení každé 2 hodiny, aby byl zajištěn výkon 
zařízení.

Použití prostředí
● Ujistěte se, že běžící prostředí splňuje požadavky zařízení. Provozní teplota musí být 

-30 °C až 55 °C (-22 °F až 131 °F) a provozní vlhkost musí být 95 % nebo méně.

● NEVYSTAVUJTE zařízení extrémně horkému, studenému, prašnému, korozivnímu, solnému-alkalickému nebo 

vlhkému prostředí.

● Toto zařízení lze bezpečně používat pouze v oblasti pod 2000 metrů nad mořem.
● Vyhněte se instalaci zařízení na vibrační povrch nebo místa vystavená otřesům (nedbalost může způsobit 

poškození zařízení).
● NEMIŘTE objektivem do slunce nebo jiného jasného světla.

Nouzový
● Pokud ze zařízení vychází kouř, zápach nebo hluk, okamžitě vypněte napájení, odpojte napájecí 

kabel a kontaktujte servisní středisko.

Adresa výroby
Pokoj 313, jednotka B, budova 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, 
Zhejiang 310052, Čína
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd.

UPOZORNĚNÍ O SHODĚ: Výrobky tepelné řady mohou podléhat kontrole vývozu v různých zemích nebo 
regionech, mimo jiné ve Spojených státech, Evropské unii, Spojeném království a/nebo jiných členských 
zemích Wassenaarského ujednání. Pokud máte v úmyslu převádět, vyvážet nebo reexportovat 
produkty tepelné série mezi různými zeměmi, obraťte se na svého právního odborníka nebo odborníka 
na dodržování předpisů nebo na místní vládní úřady ohledně jakýchkoli nezbytných požadavků na 
vývozní licence.

viii



Návod k použití termálního dalekohledu

Obsah
Kapitola 1 Přehled ................................................ ...................................................... ...................1

1.1 Popis zařízení...................................................... ...................................................... .............1

1.2 Hlavní funkce...................................................... ...................................................... ......................1

1.3 Vzhled...................................................... ...................................................... ........................1

Kapitola 2 Příprava ................................................ ...................................................... ...............3

2.1 Kabelové připojení...................................................... ...................................................... ...............3

2.2 Instalace baterie...................................................... ...................................................... ......................3

2.3 Zapnutí/vypnutí...................................................... ...................................................... ......................4

2.4 Popis nabídky...................................................... ...................................................... ...............5

Kapitola 3 Nastavení obrazu............................................................ ...................................................... ............6

3.1 Upravte dioptrie...................................................... ...................................................... ...................6

3.2 Upravte zaostření...................................................... ...................................................... ..............6

3.3 Upravte jas...................................................... ...................................................... ............7

3.4 Upravte kontrast...................................................... ...................................................... ...................7

3.5 Vyberte scénu...................................................... ...................................................... ......................7

3.6 Nastavení palet...................................................... ...................................................... ........................8

3.7 Opravte vadný pixel...................................................... ...................................................... ......9

3.8 Image Pro...................................................... ...................................................... ........................10

3.9 Korekce plochého pole...................................................... ...................................................... ........11

3.10 Úprava digitálního zoomu...................................................... ...................................................... ........11

3.11 Nastavení OSD...................................................... ...................................................... .............................11

3.11.1 Synchronizace času...................................................... ...................................................11

3.12 Nastavení loga značky...................................................... ...................................................... ...............12

Kapitola 4 Prevence spálení ................................................. ...................................................... .. 13

Kapitola 5 Hot Tracking ................................................................ ...................................................... ............. 14

Kapitola 6 Měření vzdálenosti................................................................ ...................................................... ..... 15

Kapitola 7 Obraz a video ................................................ ...................................................... ...... 16

7.1 Pořízení snímku...................................................... ...................................................... ................16

7.2 Nastavení zvuku...................................................... ...................................................... ..........................16

7.3 Nahrávání videa...................................................... ...................................................... ...................16



Návod k použití termálního dalekohledu

7.4 Export souborů...................................................... ...................................................... ......................17

Kapitola 8 Připojení klientského softwaru ................................................ ............................. 18

Kapitola 9 Výstup CVBS ................................................ ...................................................... ............... 19

Kapitola 10 Nastavení jazyka................................................................ ...................................................... ... 20

Kapitola 11 Nastavení jednotky ................................................ ...................................................... ........... 21

Kapitola 12 Údržba ................................................ ...................................................... .......... 22

12.1 Zobrazení informací o zařízení...................................................... ................................................22

12.2 Upgrade zařízení...................................................... ...................................................... ...............22

12.3 Obnovení zařízení...................................................... ...................................................... ...............22

Kapitola 13 Často kladené otázky ................................................ ...................................... 23

13.1 Proč je monitor vypnutý?...................................................... ......................................................23

13.2 Obraz není jasný, jak jej upravit?...................................................... ......................23

13.3 Snímání nebo nahrávání se nezdaří. Co je za problém?...................................................... ........23

13.4 Proč počítač nemůže identifikovat zařízení?...................................................... ........................23

Kapitola 14 Dodatek ................................................ ...................................................... ............... 24

14.1 Příkaz zařízení...................................................... ...................................................... ...........24

14.2 Komunikační matice zařízení...................................................... ......................................24



Návod k použití termálního dalekohledu

Kapitola 1 Přehled

1.1 Popis zařízení
Termální dalekohled je vybaven vysoce citlivým IR detektorem a využívá pokročilou technologii tepelného 
zobrazování, aby získal jasný pohled za špatné viditelnosti nebo tmavého prostředí.
Pomáhá vidět cíl a měřit vzdálenost. Dokáže zobrazit pohyblivý cíl a splnit venkovní 
podmínky. Zařízení najde široké využití při hledání a záchraně, lovu atp.

1.2 Hlavní funkce

● Měření vzdálenosti: Zařízení dokáže detekovat vzdálenost mezi cílem a zařízením.
● Hot Tracking: Zařízení dokáže detekovat nejvyšší teplotu ve scéně a označit místo.
● Připojení klientského softwaru: Zařízení může po připojení k telefonu přes hotspot pořizovat 

snímky, nahrávat videa a nastavovat parametry pomocí aplikace HIKMICRO Sight.
● Korekce obrazu: Zařízení podporuje DPC (Defective Pixel Correction) a FFC (Flat Field 

Correction), které mohou optimalizovat kvalitu obrazu.

1.3 Vzhled
Vzhled termálních dalekohledů je uveden níže. Vezměte prosím skutečný produkt pro 
referenci.
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Návod k použití termálního dalekohledu

Obrázek 1-1 Tlačítka a rozhraní

Tabulka 1-1 Popis tlačítek a rozhraní

Ne. Komponent Funkce

1 Krytka objektivu Chraňte objektiv.

2 Zaostřovací kroužek Upravte ohniskovou vzdálenost.

● Stiskněte: Pohotovostní režim/probuzení zařízení

● Hold: Zapnutí/vypnutí
3 Vypínač

● Stiskněte: zachytit

● Hold: spuštění/zastavení nahrávání
4 Capture Key

● Hold: vstup/opuštění nabídky.

● Stiskněte: přepínání palet
5 Tlačítko Menu

6 Tlačítko Zoom Stisknutím přepnete digitální zoom.

Dioptrie
Seřizovací kroužek

7 Upravte dioptrickou korekci.

8 Okulár Zobrazit cíl.

baterie
Přihrádka9 Nainstalujte do něj baterii.

Výměna dat
Rozhraní

10 Nabijte zařízení a přenášejte data.

11 Držák na stativ Namontujte stativ.
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Návod k použití termálního dalekohledu

Kapitola 2 Příprava

2.1 Kabelové připojení

Připojte zařízení a napájecí adaptér kabelem typu C, abyste zařízení zapnuli. Případně připojte 
zařízení k počítači a exportujte soubory.

Obrázek 2-1 Připojení kabelu

2.2 Instalace baterie

Vložte baterii do přihrádky na baterie.

Kroky

1. Odemkněte kryt prostoru pro baterie.

Obrázek 2-2 Odemkněte kryt bateriového prostoru

2. Otevřete kryt prostoru pro baterie.

3



Návod k použití termálního dalekohledu

Obrázek 2-3 Otevřete kryt bateriového prostoru

3. Vložte baterii do přihrádky na baterie tak, jak ukazuje kladná a záporná značka.

Obrázek 2-4 Instalace baterie

4. Zavřete kryt prostoru pro baterie a zajistěte jej.

Obrázek 2-5 Dokončete instalaci

Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.

2.3 Zapnutí/vypnutí

Zapnutí
Když je baterie dostatečně nabitá, přidržte po dobu asi 2 sekund pro zapnutí zařízení.

Vypnout
Když je zařízení zapnuté, podržte po dobu asi 2 sekund, aby se zařízení vypnulo.
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Návod k použití termálního dalekohledu

Automatické vypnutí

Nastavte čas automatického vypnutí zařízení a poté se zařízení automaticky vypne podle 
nastaveného času.
Kroky
1. Podržením přejděte do nabídky.

2. Otáčením kolečka vyberte a stisknutím vyberte dobu automatického vypnutí podle potřeby.
3. Podržte pro uložení a ukončení.

Poznámka

● Stav baterie viz ikona baterie. 
znamená, že je baterie vybitá.

● Když se zobrazí upozornění na nízkou spotřebu, nabijte baterii.
● Odpočítávání automatického vypnutí se znovu spustí, když zařízení opustí pohotovostní režim nebo 

je restartováno.

znamená, že baterie je plně nabitá a

2.4 Popis nabídky
Když je zařízení zapnuté, podržte V 
nabídce můžete stisknutím tlačítka a 
funkcí a podržením opustit nabídku.

pro zobrazení menu.

pro výběr funkcí stiskněte pro konfiguraci vybraných

Obrázek 2-6 Rozhraní nabídky
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Návod k použití termálního dalekohledu

Kapitola 3 Nastavení obrazu

3.1 Upravte dioptrie

Kroky

1. Zapněte zařízení.
2. Držte zařízení a ujistěte se, že vám okulár zakrývá oko.
3. Nastavte kroužek dioptrické korekce, dokud nebude text nebo obrázek OSD jasný.

Obrázek 3-1 Úprava dioptrií

Poznámka

Při nastavování dioptrií se NEDOTÝKEJTE povrchu čočky, aby nedošlo k rozmazání čočky.

3.2 Upravte zaostření

Kroky

1. Zapněte zařízení.
2. Otevřete kryt objektivu.
3. Držte zařízení a ujistěte se, že vám okulár zakrývá oko.
4. Nastavte zaostřovací kroužek, dokud nebude obraz čistý.
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Návod k použití termálního dalekohledu

Obrázek 3-2 Upravit zaostření

Poznámka

Při nastavování ostření se NEDOTÝKEJTE povrchu objektivu, aby nedošlo k rozmazání objektivu.

3.3 Upravte jas
V režimu nabídky vyberte
hodnota jasu je, tím jasnější je obraz. Obrazový efekt v režimu horké bílé je zobrazen jako 
obrázek níže a efekt v režimu horké černé je opačný.

a stiskněte pro úpravu jasu. V režimu horké bílé tím vyšší

Obrázek 3-3 Upravte jas v režimu White Hot

3.4 Upravte kontrast

V režimu nabídky vyberte a stiskněte pro úpravu kontrastu obrazu.

3.5 Vyberte scénu

Pro zlepšení efektu zobrazení můžete vybrat správnou scénu podle aktuálního použití scény.

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

přejít do menu.
a stisknutím přepnete scénu.
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Návod k použití termálního dalekohledu

–
– odkazuje na režim džungle a doporučuje se v loveckém prostředí.

3. Podržte pro uložení nastavení a ukončení.

odkazuje na režim rozpoznávání a doporučuje se v normální scéně.

3.6 Nastavení palet

Můžete si vybrat různé palety pro zobrazení stejné scény v různých efektech. V rozhraní živého 
náhledu stiskněte pro přepínání palet.

Rozpálený do běla

Horká část je na pohled světle zbarvená. Čím vyšší je teplota, tím světlejší je barva.

Černá Horká

Horká část je v pohledu černá. Čím vyšší je teplota, tím tmavší je barva.

Red Hot

Horká část je v pohledu červeně zbarvená. Čím vyšší je teplota, tím je barva červenější.
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Návod k použití termálního dalekohledu

Fúze
Od vysoké teploty po nízkou teplotu se obraz vybarví od bílé, žluté, červené, růžové až po 
fialovou.

3.7 Opravte vadný pixel
Zařízení může opravit vadné pixely na obrazovce, které neprobíhají podle očekávání.

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

3. Stiskněte

vybratY, kurzor se pohybuje nahoru a dolů.
4. Stiskněte

5. Stiskněte

6. Stiskněte

pro zobrazení menu.
.
pro výběr směru osy. Pokud vybereteX, kurzor se pohybuje doleva a doprava; jestli ty

nebo
nastavit osu jakoNa stisknutím 

opravte vadný pixel.

přesunete kurzor na vadný pixel.
nebo vybratDPC.
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Návod k použití termálního dalekohledu

Poznámka

● Vybraný vadný pixel lze zvětšit a zobrazit v pravém dolním rohu rozhraní.

Obrázek 3-5 Opravte vadný pixel
● Pokud OSD na obrazovce blokuje mrtvý pixel, zařízení automaticky provede zrcadlové zobrazení.

Obrázek 3-6 Zrcadlový efekt

3.8 Image Pro

Image pro označuje vylepšení detailů obrazu. Když tuto funkci povolíte, vylepší se 
detaily celého rozhraní živého náhledu.

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

3. Stiskněte

4. Podržte

pro zobrazení menu.
.
pro aktivaci této funkce.

pro návrat do rozhraní živého náhledu a zobrazení cíle.

Výsledek

Detaily celého obrazu živého náhledu budou vylepšeny.
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Návod k použití termálního dalekohledu

3.9 Korekce plochého pole

Tato funkce může opravit nerovnoměrnost zobrazení.

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

přejít do menu.
a stiskněte pro přepnutí režimu FFC.

v živém náhledu, abyste opravili nerovnoměrnost zobrazení.– Manuální: Podržte

– Auto: Zařízení provádí FFC automaticky podle nastaveného plánu při zapnutí 
fotoaparátu.
– Externí: Zakryjte kryt objektivu a poté přidržte 
displej.

3. Podržte pro uložení nastavení a ukončení.

v živém náhledu opravit nerovnoměrnost

3.10 Úprava digitálního zoomu

Pomocí této funkce můžete přiblížit obraz.
Stiskněte v režimu prohlížení, živý náhled se přepne mezi 1 ×, 2 ×, 4 × a 8 ×.

Poznámka

Tato funkce se liší podle různých modelů fotoaparátů.

3.11 Nastavení OSD

Tato funkce může zobrazit nebo skrýt informace ODS na rozhraní živého náhledu.

3.11.1 Synchronizovat čas

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

3. Stiskněte

synchronizované.

4. Stiskněte

a

pro zobrazení menu.

a stiskněte pro vstup do rozhraní pro nastavení času. 
pro přepnutí časového systému a stiskněte a pro výběr času a data

vyberte hodinu, minutu, sekundu, rok, měsíc nebo den, který se má synchronizovat, a stiskněte
znovu pro změnu čísla. pro 

uložení nastavení a ukončení.5. Podržte
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Návod k použití termálního dalekohledu

3.12 Nastavení loga značky

Na rozhraní živého náhledu můžete přidat logo značky.

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

3. Stiskněte

4. Podržte

pro zobrazení menu.
.
umožnitLogo značky. pro 

uložení nastavení a ukončení.

Výsledek

Logo značky je zobrazeno v pravém dolním rohu obrázku.

Obrázek 3-2 Zobrazení loga značky

Poznámka

Po povolení této funkce se logo značky zobrazí pouze na rozhraní živého náhledu, na snímcích a 
videích.
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Návod k použití termálního dalekohledu

Kapitola 4 Prevence spálení

Tato funkce může zabránit spálení detektoru tepelného kanálu. Když tuto funkci 
povolíte, štít se zavře, pokud stupnice šedi detektoru dosáhne určité hodnoty.

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

3. Podržte

pro zobrazení menu.

a stisknutím povolíte nebo zakážete funkci prevence spálení. pro 
uložení nastavení a ukončení.

Poznámka

Když je funkce ochrany proti popálení deaktivována, měl by být kryt otevřen, pokud se zavře.
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Návod k použití termálního dalekohledu

Kapitola 5 Hot Tracking

Zařízení dokáže detekovat bod s nejvyšší teplotou ve scéně a označit jej na displeji.

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

3. Podržte

pro zobrazení menu.

a stisknutím označte místo s nejvyšší teplotou. pro 
uložení nastavení a ukončení.

Výsledek

Když je funkce povolena, 
mění se, pohybuje se.

zobrazí v místě nejvyšší teploty. Když scéna

Obrázek 5-1 Hot Tracking Effect
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Návod k použití termálního dalekohledu

Kapitola 6 Změřte vzdálenost

Zařízení dokáže detekovat vzdálenost mezi cílem a pozicí pozorování.

Než začneš
Při měření vzdálenosti udržujte ruku a polohu stabilní. Jinak může být ovlivněna 
přesnost.

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

1) Stiskněte

2) Stiskněte

pro zobrazení menu.

a stisknutím přejděte do rozhraní nastavení.
pro výběr cíleJelen,Šedý vlk,Medvěd hnědý, aZvyk. vyberte 

výšku a stisknutím a nastavte cílovou výšku.

Poznámka

Dostupná výška se pohybuje od 0,1 m do 9,9 m.

3) Stiskněte pro potvrzení.

3. Zarovnejte střed horní značky s okrajem cílového vrcholu. 
Stiskněte Kurzor bliká na horním okraji cíle.

4. Zarovnejte střed spodní značky s okrajem cílové spodní části. lis

.

.

Výsledek

V levé horní části obrázku je zobrazen výsledek měření vzdálenosti a výška cíle.

Obrázek 6-1 Výsledek měření

Poznámka

Přejděte na rozhraní měření vzdálenosti a stiskněte 
cíl.

pro zobrazení výsledku předchozího měření
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Návod k použití termálního dalekohledu

Kapitola 7 Obraz a video

Při zobrazení živého náhledu můžete ručně nahrávat video nebo snímat obrázek.

7.1 Pořízení snímku

Na hlavní stránce živého náhledu stiskněte zachytit obrázek.

Poznámka

Když je zachycení úspěšné, obraz na 1 sekundu zamrzne a na displeji se zobrazí výzva. Pro export 
zachycených snímků vizExportovat soubory.

7.2 Nastavení zvuku

Pokud povolíte funkci zvuku, zvuk se bude nahrávat s videem. Pokud je ve videu příliš 
hlasitý šum, můžete tuto funkci deaktivovat.

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

3. Stiskněte

4. Podržte

pro zobrazení menu. .

pro povolení nebo zakázání této 

funkce. uložit a ukončit.

7.3 Nahrávání videa

Kroky

1. V hlavním živém zobrazení podržte a spusťte nahrávání.

Obrázek 7-1 Spusťte nahrávání
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Návod k použití termálního dalekohledu

V levém horním rohu obrázku jsou zobrazeny informace o době záznamu.
2. Dalším přidržením nahrávání zastavíte.

Co dělat dál
Informace o exportu souborů záznamu vizExportovat soubory.

7.4 Export souborů

Tato funkce se používá k exportu nahraných videí a pořízených snímků.

Než začneš
● Vypněte funkci hotspot.
● Po připojení k počítači zařízení zapněte a před dalšími operacemi jej nechte 10 až 15 

sekund zapnuté.
● Před připojením k počítači vyjměte baterie ze zařízení, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

Kroky

1. Propojte zařízení a PC kabelem.

Poznámka

Při připojování kabelu se ujistěte, že je zařízení zapnuté.

2. Otevřete disk počítače a vyberte disk zařízení. Přejít naDCIMsložku a najděte složku 
pojmenovanou podle roku a měsíce zachycení. Pokud například pořídíte obrázek nebo 
nahrajete video v červnu 2021, přejděte naDCIM → 202106najít obrázek nebo video.

3. Vyberte a zkopírujte soubory do PC.
4. Odpojte zařízení od počítače.

Poznámka

● Zařízení zobrazí obrázky, když jej připojíte k počítači. Funkce, jako je nahrávání, snímání a 
hotspot, jsou však zakázány.

● Když zařízení připojíte k počítači poprvé, automaticky se nainstaluje program 
pohonu.
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Návod k použití termálního dalekohledu

Kapitola 8 Připojení klientského softwaru

Připojte zařízení k aplikaci HIKMICRO Sight přes hotspot a poté můžete pořizovat snímky, nahrávat video 
nebo konfigurovat parametry v telefonu.

Kroky

1. Podržte

2. Stiskněte

3. Zapněte WLAN svého telefonu a připojte se k hotspotu.
● Název hotspotu: HIK-IPTS sériové číslo.
● Heslo hotspotu: posledních 9 číslic sériového čísla.

4. Vyhledejte aplikaci HIKMICRO Sight v App Store (systém iOS) nebo Google Play™ (systém Android) a stáhněte si 
ji, nebo si aplikaci stáhněte a nainstalujte naskenováním QR kódu.

pro zobrazení nabídky zařízení.
pro aktivaci funkce hotspot.

Systém Android Systém iOS

5. Otevřete aplikaci a připojte telefon k zařízení. Rozhraní zařízení můžete zobrazit na svém 
telefonu.

Poznámka

● Zařízení se nemůže připojit k aplikaci, pokud několikrát zadáte nesprávné heslo. Odkazují na 
Obnovit zařízeníresetujte zařízení a znovu připojte aplikaci.

● Zařízení by mělo být při prvním použití aktivováno. Výchozí heslo musí být po aktivaci 
změněno.
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Návod k použití termálního dalekohledu

Kapitola 9 Výstup CVBS

Výstup CVBS se používá k ladění zařízení. Podrobnosti můžete zobrazit také na obrázku zařízení na zobrazovací 
jednotce.

Než začneš
Připojte zařízení k zobrazovací jednotce přes CVBS rozhraní letecké zástrčky.

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

pro zobrazení menu.

a stisknutím zapněte CVBS.

Poznámka

CVBS kabel není součástí balení. Kupte si jej prosím sami.
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Návod k použití termálního dalekohledu

Kapitola 10 Nastavení jazyka

V této funkci můžete vybrat jazyk zařízení.

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

3. Stiskněte

pro zobrazení menu.

a stiskněte pro vstup do rozhraní pro konfiguraci jazyka. nebo pro 
výběr požadovaného jazyka a stiskněte pro potvrzení.
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Návod k použití termálního dalekohledu

Kapitola 11 Nastavení jednotky

Jednotku můžete přepnout na funkci měření vzdálenosti.

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

3. Podržte

pro zobrazení menu.

a stisknutím přepněte jednotku.mayardjsou volitelné. uložte 
nastavení a ukončete.

21



Návod k použití termálního dalekohledu

Kapitola 12 Údržba

Tato část představuje operaci kontroly informací o zařízení, aktualizaci zařízení a obnovení výchozího 
nastavení atd.

12.1 Zobrazení informací o zařízení

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

pro zobrazení nabídky zařízení.

a stiskněte . Můžete zobrazit informace o zařízení, jako je verze a sériové číslo.

12.2 Upgrade zařízení

Než začneš
● Nejprve si prosím získejte aktualizační balíček (včetně hlavního firmwaru a firmwaru FPGA).
● Ujistěte se, že je vypnutá funkce hotspot.
● Před připojením k počítači vyjměte ze zařízení baterie.
● Po připojení k počítači zařízení zapněte a před dalšími operacemi jej nechte 10 až 15 

sekund zapnuté.

Kroky

1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu a poté zařízení zapněte.
2. Otevřete detekovaný disk, zkopírujte soubor aktualizace a vložte jej do kořenového adresáře zařízení.
3. Podržením restartujte zařízení a zařízení se automaticky aktualizuje. Proces upgradu 

se zobrazí v hlavním rozhraní.

Poznámka

Během upgradu se ujistěte, že je zařízení připojeno k počítači. V opačném případě může dojít ke 
zbytečnému selhání aktualizace, poškození firmwaru atd.

4. Opakujte výše uvedené kroky pro upgrade všech firmwarů jeden po druhém.

12.3 Obnovení zařízení

Kroky

1. Podržte

2. Vyberte

pro zobrazení nabídky zařízení.

a stisknutím obnovte výchozí nastavení zařízení podle výzvy.
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Kapitola 13 Často kladené otázky

13.1 Proč je monitor vypnutý?

Zkontrolujte, zda není zařízení vybité z baterie. Zkontrolujte monitor po nabíjení zařízení po dobu 5 
minut.

13.2 Obraz není jasný, jak jej upravit?
Upravte kolečko dioptrické korekce, dokud nebude obraz čistý. Viz část Nastavení dioptrií.

13.3 Snímání nebo nahrávání se nezdaří. Co je za problém?

Zkontrolujte následující položky.

● Zda je zařízení připojeno k počítači. V tomto stavu je snímání nebo nahrávání zakázáno.
● Zda je úložný prostor plný.
● Zda má zařízení vybitou baterii.

13.4 Proč počítač nemůže identifikovat zařízení?

Zkontrolujte následující položky.

● Zda je zařízení připojeno k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
● Pokud používáte jiné kabely USB, ujistěte se, že délka kabelu není delší než 1 m.
● Zda je zapnutá funkce hotspot. Pokud ano, přejděte do nabídky zařízení a vypněte hotspot.
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Kapitola 14 Dodatek

14.1 Příkaz zařízení
Naskenujte následující QR kód a získejte běžné příkazy sériového portu zařízení.
Všimněte si, že seznam příkazů obsahuje běžně používané příkazy sériového portu pro 
termokamery HIKMICRO.

14.2 Komunikační matice zařízení

Naskenujte následující QR kód a získejte komunikační matrici zařízení.
Všimněte si, že matice obsahuje všechny komunikační porty termokamer HIKMICRO.
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