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Důležité bezpečnostní informace - Nevystavujte zařízení ohni nebo vysokým teplotám.

- Vložte baterie správně podle pokynů na

Vlivy prostředí přístroj. Reverzní připojení je zakázáno.

- Pokud bylo zařízení poškozeno, zašlete jej k opravě do našeho 

poprodejního servisu.
- Nikdy nemiřte objektivem zařízení přímo na intenzivní zdroje tepla, 

jako je slunce nebo laserová zařízení. Objektiv a okulár

může fungovat jako hořící sklo a poškodit interiér

- cAovmoipdotnoeuncthsin. g kovového povrchu (chladicí žebra) po vystavení

slunečnímu záření nebo chladu.

Uživatelské informace o likvidaci elektrických a

elektronická zařízení (domácnosti)

2012/19/EU (směrnice WEEE): Výrobky označené

s tímto symbolem nelze zlikvidovat jako netříděné

komunální odpad v Evropské unii. Pro správné

recyklaci, vraťte tento produkt místnímu dodavateli

při nákupu ekvivalentního nového vybavení, popř

zlikvidujte jej na určených sběrných místech. Pro

více informací naleznete na: www.recyclethis.info.

Poznámky k ergonomii

Po delším používání si udělejte přestávky, abyste předešli bolesti zápěstí.

Nebezpečí spolknutí

Nedávejte toto zařízení do rukou malých dětí. Nesprávný

manipulace může způsobit uvolnění malých částí, což může být

spolkl.

Bezpečnostní pokyny k použití Pro firemní zákazníky v rámci Evropské unie

- Se zařízením zacházejte opatrně: hrubé zacházení může poškodit vnitřní část

baterie.

Ohledně likvidace se prosím obraťte na svého prodejce nebo dodavatele

elektrických a elektronických zařízení. Poskytne vám další
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informace. - Zkontrolujte správnost nastavení termovizního monokuláru. 

Viz poznámky v sekciZapnutí a nastavení obrazu.

Informace o likvidaci v jiných zemích mimo

Evropská unie Instalace/vyjmutí baterie

Tento symbol platí pouze v Evropské unii. Prosím kontaktujte

váš místní úřad nebo prodejce, pokud chcete tento produkt zlikvidovat

požádat o možnost likvidace.

Tube TL35 V2 / TL50 Thermal Imaging Scope je vybaven dvěma

napájecí systémy - jedna vestavěná baterie a jedna vyměnitelná

Baterie 18500. Vestavěnou baterii nelze vyjmout.

Zamýšlené použití

Zařízení je určeno pro zobrazování tepelných signatur během přírody

pozorování, dálková lovecká pozorování a pro civilní použití. Toto zařízení

není hračka pro děti.

Používejte zařízení pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. The

výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za vzniklé škody

v důsledku neúmyslného nebo nesprávného použití.

Funkční test

- Před použitím se prosím ujistěte, že vaše zařízení nemá žádné viditelné poškození.

- Vyzkoušejte, zda zařízení zobrazuje čistý, nerušený obraz.
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1 Specifikace Specifikace displeje

Typ

Rozlišení

OLED

1024 × 768
Modelka TL35 V2 50 TL

Napájení z baterieSpecifikace detektoru
Vestavěná baterie / 6600mAh + 

vyměnitelná baterie 18500 / 3,7V
Typ Nechlazený Vox

384 × 288

baterie

Rozlišení,pixelů Max. Provozní doba (22ºC), h*

Externí napájecí zdroj

15

5V (typ C)
Velikost pixelů, μm

NETD, mk

Snímková frekvence, Hz

12

≤ 40

50

Funkce

Wi-Fi / APP

Foto/Video rekordér

MIC

Bluetooth

Podpora (InfiRay outdoor)

Podpěra, podpora

Podpěra, podpora

Podpěra, podpora

Optické specifikace

Objektiv, mm

Zorné pole(H×V),º

35 50

5,2 × 4,07,5 × 5,6
Provozní charakteristikyLineární zorné pole(H×V),m na 

100 m
13,1 × 9,9 9,2 × 6,9

4,0 ~ 16,0
Paměťová kapacita,GB

IP hodnocení

32

IP67

-20 ~ +50

Optické zvětšení, ×

Digitální zoom, ×

Oční reliéf, mm

3,0 ~ 12,0

1 ~ 4

70
Provozní teplota, °C

Max. síla zpětného rázu na 
puškové zbrani (Eo), Jouly

6000
Průměr výstupní pupily,mm 6

-4 ~ +4
Kompatibilní držáky Standardní kroužky 30 mm

< 985

390 × 85 × 75

Dioptrie, D

Detekční rozsah, m
Hmotnost (bez baterie 18500), g < 950

1800 2600 Rozměr, mm

-Skutečný servisní čas závisí na frekvenci používání funkcí

385 × 85 × 75
(Cílová velikost: 1,7 m × 0,5 m, P(n)=99 %)
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jako je Wi-Fi, nahrávání videa atd.

- Je možné provést vylepšení designu a softwaru
3 Úvod

produkt k vylepšení jeho funkcí bez předchozího upozornění.

- Tuto uživatelskou příručku si můžete stáhnout na našich oficiálních stránkách:

www.infirayoutdoor.com .

Tube TL35 V2 / TL50 je infračervený dalekohled pro venkovní lov. Navrženo

založené na principech infračerveného tepelného zobrazování, nevyžaduje žádné externí

světelné zdroje ve dne i v noci, za všech nepříznivých povětrnostních podmínek

(jako je déšť, sníh, mlha a opar). Může být použit, aniž by byl

ovlivněné silným světlem a pozorovat i cíle za překážkami

(jako jsou větve, tráva a keře).

Tube TL35 V2 / TL50 má řadu bateriově napájených řešení

dlouhé provozní hodiny a může být široce používán pro lov, pozorování

a umístění v podmínkách nízké viditelnosti.

Trubka TL35 V2 / TL50 používá standardní průměr trubky 30 mm, který vyhovuje

požadavky obecného svorkového rozhraní.

2 obsah balení

-

-

-

-

-

-

-

-

Trubice TL35 V2 / TL50 Thermal Imaging Scope

Oční stínítko

Picatinny držák na kolejnici

Přenosná taška

Kabel typu C

Napájecí adaptér

Tkanina na objektivy

Vyhřívaný terč pro nulování

4 Funkce

-Rychlý návod -

-

-

12μm samostatně vyvinutý detektor

Vysoká kvalita obrazu

Nekonečný zoom

http://www.infirayoutdoor.com/
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-

-

-

-

-

-

Systém duálního napájení s dlouhou výdrží baterie

Standardní průměr trubky 30 mm

Rozšiřitelná funkce laserového dálkoměru

Dlouhý dosah detekce

50Hz snímková frekvence

Vestavěný paměťový prostor, podporující fotografování, nahrávání videa,

a simultánní nahrávání zvuku a videa

Vestavěný modul Wi-Fi, podporující připojení aplikací

Vestavěný kompas a pohybový senzor

Funkce PIP (obraz v obraze).

Korekce vad pixelů

Pohodlné provozní rozhraní

5. Tlačítko napájení

7. Ovladač

9. Port typu C

11. Kryt slotu baterie

13. Zaostřovací kroužek objektivu

15. Mikrofon

6. Tlačítko režimu obrazu

8. Kryt USB

10. LED indikátor

12. 18500 baterie

14. Krytka objektivu

-

-

-

-

-

5 Komponenty a ovládací prvky

1. Oční stínítko

2. Kroužek dioptrické korekce okuláru

3. Tlačítko fotoaparátu

4. Tlačítko jasu displeje
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6 Obsluha tlačítka

Knoflík Aktuální stav Krátký stisk Dlouhé stisknutí Točit se

Vypnuto — — Zapněte zařízení — —

Domovská obrazovka Kalibrace obrazu Vypněte / přepněte zařízení do pohotovostního režimu — —

— —Pohotovostní režim Probuďte zařízení — —

Jediný rozsah je zapnutý Proveďte jednotlivé rozsahy — — — —

Návrat do předchozí 

nabídky bez uložení
Rozhraní hlavního menu — — — —

Vadný pixel

kalibrační rozhraní
Přidat/Odstranit vadné pixely — — — —

Domovská obrazovka Přepněte režim obrazu Zapnutí/vypnutí funkce PIP — —

Výchozí:zapnout / vypnout 

funkci stadiametrického 

dálkoměru.

Při připojení k modulu 

laserového dálkoměru: zapnutí/

vypnutí laserového indikátoru na 

modulu dálkoměru.

Domovská obrazovka Upravte jas displeje — —

Domovská obrazovka Vyfoť Spuštění / zastavení nahrávání videa — —
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Při připojení k modulu laserového 

dálkoměru zapněte/vypněte funkci 

laserového dálkoměru
Domovská obrazovka — — — —

Přepněte režim měření 

mezi jednotlivými a 

nepřetržitými měřeními

Laserový dálkoměr — — — —

Nulovací obrazovka — — Zmrazit obrázek — —

Zapnutí/vypnutí nitkového kříže a jeho 

funkcí
Domovská obrazovka — — — —

Nulovací obrazovka — — Vraťte nitkový kříž do středu — —

Vstupte do rozhraní místní 

nabídky
Domovská obrazovka Vstupte do rozhraní hlavní nabídky Upravte zvětšení obrazu

Rozhraní místní nabídky Upravte parametry funkce Přepněte možnost nabídky

Potvrdit výběr / Vstup do 

podnabídky
Rozhraní hlavního menu Posuňte polohu záměrného kříže: Ve směru 

hodinových ručiček - doleva / dolů Proti 

směru hodinových ručiček - doprava / nahoru

Uložit a vrátit se na domovskou 

obrazovku
Kalibrace vad pixelů / 

rozhraní nulování
Přepněte směr pohybu
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7 Zdroj napájení indikátor(10)zezelená, znamená to, že nabíjení je dokončeno.

Tube TL35 V2 / TL50 využívá systém duálního napájení - vestavěný

dobíjecí lithium-iontová baterie a vyměnitelná baterie 18500,

s duálním bateriovým napájením až 15 hodin běžného provozu. The

baterie by měla být před prvním použitím plně nabitá.

Nabíjení vestavěné baterie
Poznámka:Port USB lze použít pouze pro nabíjení vestavěného

balíček baterií

Pokud se během používání ikona baterie rozsvítí červeně, znamená to, že baterie je nabitá

napájení je nedostatečné. Nabijte prosím baterii včas, abyste se vyhnuli

zkrácení životnosti baterie.

-

-

Otočením proti směru hodinových ručiček otevřete kryt USB(8).

Zapojte konec Type-C dodaného kabelu USB(16)do typu C

přístav(9)trubky.

Zapojte druhý konec USB kabelu (16) do napájecího adaptéru (17)

a zapojte adaptér do elektrické zásuvky 100-240V (18).

nabíjení.

Při nabíjení se na baterii zobrazí ikona bleskového nabíjení

ikonu a indikátor LED(10)na Tube zčervená. Když

Instalace vyměnitelné baterie 18500

-

-

Otočením proti směru hodinových ručiček otevřete kryt slotu pro baterii(11).

Nainstalujte baterii 18500(12)podle indikačního štítku na držáku 

baterie, tj

kladné plochy elektrod

dovnitř a negativní

elektroda směřuje ven.

Zavřete kryt slotu pro baterii(11)

-

-

-
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a otáčením ve směru hodinových ručiček jej utáhněte. - Zařízení je vybaveno systémem ochrany proti zkratu, ale je třeba 

se vyhnout podmínkám, které mohou vést ke zkratu.

Používejte zařízení při doporučené provozní teplotě od

-20°C až +50°C. Nepoužívejte zařízení nad touto teplotou

dosah nebo jinak může používání zkrátit životnost baterie.

Pokud je zařízení používáno při teplotách pod nulou, kapacita 

baterie klesá. To je normální a neznamená to závadu.

Bezpečnostní opatření -

- Při nabíjení použijte napájecí adaptér 5V2A kompatibilní se zařízením. 

Použití jakéhokoli jiného typu adaptéru může způsobit nevratnost

poškození baterie nebo samotného adaptéru.

Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, měla by být baterie 

částečně nabitá, nikoli plně nabitá nebo vybitá.

Nenabíjejte zařízení ihned po přemístění z chladného do teplého 

prostředí. Počkejte 30 až 40 minut

předehřívání.

Pokud je nabíječka upravena nebo poškozena, nepoužívejte ji.

Zařízení by se mělo nabíjet při teplotě 0°C až +40°C. V opačném 

případě se výrazně sníží životnost baterie.

Při nabíjení nenechávejte baterii bez dozoru.

Nepřipojujte baterii ke zdroji napájení déle než 24 hodin poté, 

co je již plně nabitá.

Nedoporučuje se připojovat zařízení třetích stran, která spotřebovávají 

více energie, než je povolená hodnota.

-

-

- Přepínání mezi dvěma druhy baterií

Tube TL35 V2 / TL50 podporuje duální systém napájení: vestavěný

lithium-iontová baterie a vyměnitelná baterie 18500 při podpoře

USB napájecí zdroj.

-

-

- Pokud jsou v Tube TL35 V2 / TL50 nainstalovány obě baterie, dvě baterie

ikony se zobrazují napravo od stavového řádku nad obrázkem,

s vyměnitelnou baterií před vestavěnou baterií. Zelená

označuje, že je zařízení napájeno, a šedá to označuje

zařízení není zapnuto.

-

-

-

- Pokud není nainstalovaná vyměnitelná baterie, pouze zelená vestavěná baterie
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na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Pokud je vyměnitelná baterie nainstalována a plně nabitá, bude

přednostně. Když je vyměnitelná baterie vybitá, zařízení se přepne

automaticky na vestavěnou baterii.

Když je zařízení připojeno k USB, přepne se na externí

USB napájení automaticky. V této době jako blesk

ikona nabíjení se zobrazí na ikoně vestavěné baterie, která

indikuje, že se vestavěná baterie nabíjí.

Když je zařízení v provozu, vyměnitelná baterie může být také

nahrazeno. V tomto okamžiku se přepne na interní baterii

automaticky a po výměně se přepne zpět na

vyměnitelná baterie automaticky.

-Poté se zařízení automaticky přepne na externí napájení

a současně nabíjí interní baterii.

-Po vypnutí externího napájení se zařízení přepne na

vyměnitelná baterie 18500 pro napájení. Pokud není vyměnitelný

Je nainstalována baterie 18500 nebo je baterie vybitá, přepne se na

vestavěná baterie namísto vypnutí.

-

-

9 Montáž a použití
-

Montáž na zbraň

Abyste zajistili přesnost střelby, namontujte trubku správně

pozici na zbrani.

- Trubku TL35 V2 / TL50 je potřeba upevnit pomocí adaptérové   svorky, např

jako jednoduchá lištová svorka Picatinny dodávaná v balení. Trubka TL358 Externí napájecí zdroj
V2/TL50 využívá trubkovou konstrukci těla o průměru 30 mm,

který je kompatibilní se standardními svorkami o průměru 30 mm,

jako jsou ty denního rozsahu. K instalaci lze použít vhodné nástroje

Série trubek podle instalačních návrhů dodavatele a

kroky.

Tube TL35 V2 / TL50 podporuje externí napájecí zdroje, např

přenosný napájecí zdroj pro mobilní telefon (5V).

-Připojte externí napájecí zdroj k USB portu (9) elektronky

přístroj.



InfiRay Outdoor -Trubka TL35V2 / TL50-Uživatelský manuál www.infirayoutdoor.com

- Během instalace by měla být instalační poloha zařízení Tube

nastavit podle vzdálenosti mezi okem a okulárem

(oční reliéf), jak je uvedeno ve specifikacích a smyslu použití

a pohodlí. Pokud se nebudete řídit tímto doporučením, okulár může

zranil střelce při střelbě.

Doporučuje se namontovat dalekohled co nejníže, ale ponechat jej

daleko od hlavně nebo jiných zařízení.

K utažení šroubů se doporučuje použít momentový klíč

montážní svorky, aby nedošlo k poškození těla dalekohledu

přetažené a doporučený točivý moment nesmí

překročit 2,5 Nm.

Pokud je dalekohled používán k lovu, proveďte nulování

operace nejprve s odkazem naSekce nulovánív tomto návodu.

Při použití dalekohledu v noci nebo v tmavém prostředí ano

doporučuje se používat stínítko(1)aby nebyl nalezen.

po dobu 3 s pro dokončení spuštění.

Upravte jasnost ikon na displeji otáčením okuláru

kroužek dioptrické korekce(2).

Otočte zaostřovacím kroužkem objektivu(13)čočky objektivu k zaostření

objekt, který má být pozorován.

Nastavte režim obrazu:Na domovské obrazovce stiskněte tlačítkoRežim obrazu

tlačítko (6)pro nastavení režimu obrazu, jehož možnosti zahrnují bílou

hot - black hot - pseudo-color - red hot - target highlighting in order.

Nastavte jas displeje:Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko

Tlačítko jasu displeje (4)pro nastavení jasu displeje

úroveň 1 až 5.

Nastavte laserový dálkoměr:Když je modul laserového dálkoměru

vybaveno, stiskněte a podržteTlačítko režimu obrazu (6) + displej

Tlačítko jasu (4)současně na 3 s, aby se aktivoval laser

funkce dálkoměru (viz částLaserový dálkoměrpro

podrobnosti).

Na domovské obrazovce krátce nebo dlouze stiskněteOvladač (7)vstoupit

místní nabídku nebo hlavní nabídku pro více funkčních operací.

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítkoTlačítko napájení (5)pro obrázek

-

- -

-

-

- -

-

Zapnutí a nastavení obrazu -

-

-

Odstraňte krytku objektivu(14).

Stiskněte a podržteTlačítko napájení (5)po dobu 2 s pro spuštění zařízení. Počkejte -
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kalibraci, při provádění kalibrace pozadí zakryjte

krytku objektivu(14)nejprve a po 2 sekundách dokončete kalibraci pozadí.

10 Stavový řádek

Nastavte režim kalibrace obrazu v hlavní nabídce.

Po použití stiskněteTlačítko napájení (5)po dobu 3 s, abyste vstoupili do vypnutí

rozhraní. Když se ikona odpočítávání změní ze 3 na 0, zařízení

vypne a uvolní tlačítko. Poté rozhraní výzvyData

ukládání...je zobrazen. Po uložení dat se displej otočí

černá a zařízení je vypnuté.Když se zařízení vypíná a

ukládání dat, neodpojujte jej od zdroje napájení.

V opačném případě nelze data uložit.

-

Stavový řádek se nachází v horní části rozhraní obrázku a zobrazuje se

informace týkající se aktuálního provozního stavu zařízení.

1. Aktuální režim obrazu 

( zvýraznění cíle;

2. Aktuální zvolená puška a nulovací vzdálenost (Puška k výběru: A, B,

C; nulovací vzdálenost: 1 ~ 999 m, přizpůsobená; jako A100m)

3. Stav režimu Ultraclear: ( : režim Ultraclear je vypnutý;

Ultraclear režim je zapnutý)

4. Aktuální vizuální zvětšení (TL35 V2: 3,0× až 12,0× nastavitelné,

TL50: nastavitelné 4,0× až 16,0×)

: rozpálený do běla;

: pseudobarva)

: černý horký; : rozžhavený; :

:

5. Režim kalibrace obrazu ( : A je režim automatické kalibrace; M je režim

- Uvolněním tlačítka během odpočítávání zařízení vstoupí do

pohotovostní režim. zmáčkniTlačítko napájení (5)znovu se probudit

přístroj.

Režim ruční kalibrace; B je režim kalibrace pozadí. The

objektiv je třeba zakrýt během kalibrace pozadí)

6. Kompas (nezobrazuje se, když je kompas vypnutý)

7. Pohotovostní stav a čas (ve výchozím nastavení VYPNUTO)
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8. Stav Bluetooth ( : Bluetooth je vypnutý. : Bluetooth je zapnutý, ale ne 11 Nulování

úspěšně připojen k modulu laserového dálkoměru.

Bluetooth je zapnutý a úspěšně připojen k laserovému dálkoměru

:
Trubice TL35 V2 / TL50 používá metodu „zmrazení“ nulování. Je lepší

provádějte nulování v prostředích v rozsahu provozních teplot

z Tube.

-

modul; : Stav napájení modulu dálkoměru)

9. Stav Wi-Fi ( : Wi-Fi VYPNUTO; : Wi-Fi ZAPNUTO)

10. Hodiny (Nastavte je v hlavním menu nebo synchronizujte čas v InfiRay

venkovní aplikace)

11. Stav napájení vyměnitelné baterie (18500 baterie)

12. Stav napájení vestavěné baterie.

Namontujte zaměřovač na zbraň podle návodu

Část 9 Montáž na zbraň.

Při prvním použití dalekohledu stiskněte a podržteFotoaparát

tlačítko (3) + tlačítko jasu displeje (4)na více než 15s

aktivovat skryté funkce o záměrném kříži a souvisejících funkcích.

Vyberte cíl v určité vzdálenosti, například 100 m, 200 m.

Upravte rozsah podleČást 9 Zapnutí a

Nastavení obrazu.

Vyberte profil nulování (viz "Hlavní menu - Výběr pušek").

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do funkce hlavní nabídky.

OtočteOvladač (7)vybratResetujte nulovou vzdálenostpoložka

( ). Krátce stiskněteOvladač (7)pro vstup do podnabídky.

Podle přednastavené cílové vzdálenosti vyberte nebo přidejte nový

nulovací vzdálenost (viz "Hlavní nabídka - Resetovat nulovou vzdálenost").

-

Poznámka:Když je barva ikony baterie zelená

procento baterie je vyšší než 20 % a výkon je dostatečný.

, to naznačuje -

-

Když je barva ikony červená, znamená to, že je napájení

nedostatečná a je třeba baterii rychle dobít. Když -

-

-

V ikoně je zobrazena ikona blesku, což znamená, že zařízení je

napájen z externího zdroje a vestavěné baterie je

je účtován.

-
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- Po výběru nulovací vzdálenosti otočteOvladač (7)vybrat

funkci nulování ( ) a stiskněte tlačítkoOvladač (7)vstoupit

nulovací rozhraní. Polohy souřadnic nitkového kříže (osa X a

osa Y) se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.

Zamiřte a vystřelte na cíl.

Sledujte polohu

skutečný bod dopadu.

Předpokládejme, že červená značka×

na obrázku vpravo je

poloha bodu

dopad (Tato značka je pouze pro ilustraci. Ve skutečnosti by to mělo být a

průstřel).

Pokud bod dopadu ne

shodují se se zaměřovacím bodem (

střed nitkového kříže), ponechat

zaměřovací pozice stále a

poté stiskněte a podržte

Tlačítko palety (6) + tlačítko fotografie (3)ve stejnou dobu až do a

V levé části obrazovky se objeví ikona zamrznutí připomínající sníh a

obraz je zamrzlý.

OtočteOvladač (7)k posunutí záměrného kříže až k záměrnému kříži

odpovídá místu dopadu. Otočením ve směru hodinových ručiček posunete nitkový kříž doleva

nebo dolů a otáčením proti směru hodinových ručiček posunete nitkový kříž doprava nebo nahoru.

zmáčkniOvladač (7)krátce pro změnu směru pohybu

mezi X a Y. Umístění kurzoru představuje proud

vybranou možnost a ikona se změní na modrou.

Po posunutí nitkového kříže se na obrazovce objeví malá bílá tečka,

označující polohu záměrného kříže před pohybem.

Při přesouvání záměrného kříže na

skutečný bod dopadu, stiskněte

a podržteOvladač (7)

dokončit nulování a

uložit aktuální záměrný kříž

pozici a vraťte se do

domovskou obrazovku, jakmile skončí 5sekundové odpočítávání.

Opakujte zamíření a střelbu až do polohy bodu dopadu

je v souladu se záměrným bodem.

-

-

-

-

-

-

-

-

Poznámka:Po nastavení nulové polohy můžete volbu přepnout

přesNulovací vzdálenostv místní nabídce.
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12 Kalibrace kryt objektivu (interní závěrka zakrývá snímač).

- Kalibrace pozadí (B):Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko

Když je obraz degradovaný nebo nerovnoměrný, lze jej vylepšit

kalibrace. Kalibrace může vyrovnat teplotu pozadí

detekovat a odstranit vady obrazu (jako jsou svislé pruhy,

fantomové obrázky atd.).

Existují tři režimy kalibrace: Automatická kalibrace (A), Ruční

Kalibrace (M) a Kalibrace pozadí (B).

-

-

Tlačítko napájení (5), pak se na displeji zobrazí výzva jako „cover

objektivu během kalibrace“. Zakryjte krytku objektivu a pozadí

kalibrace bude provedena po 2s. Po kalibraci vyjměte čočku

Pokrýt.

13 Digitální zoom
V hlavní nabídce vyberte požadovaný režim kalibrace.

Automatická kalibrace (A):Zařízení se automaticky zkalibruje podle

k softwarovému algoritmu. Není třeba zavírat kryt objektivu

(vnitřní clona zakrývá snímač). Před automatickým

kalibrace, bude za ní 5 sekund odpočítávání

ikona závěrky na stavovém řádku, kterou lze zrušit

kalibrace během odpočítávání krátkým stisknutím tlačítkaNapájení

Tlačítko (5). V tomto režimu může uživatel také dokončit kalibraci

ručně krátkým stisknutím tlačítkaVypínač (5).

Manuální kalibrace (M):Na domovské obrazovce stiskněte tlačítkoNapájení

tlačítko (5)krátce pro manuální kalibraci závěrky bez zavření

Puškohled TUBE TL35 V2 / TL50 podporuje přiblížení obrazu od 1

čas na 4 krát pro rychlé zvýšení základního zvětšení.

- Na domovské obrazovce otočteOvladač (7)pro plynulé přiblížení

základního zvětšení.

Otočte po směru hodinových ručiček pro přiblížení,

proti směru hodinových ručiček pro přiblížení

ven.

Během zoomování je

zvětšení v reálném čase

v dolní střední poloze displeje se zobrazí výzva a

-

-
-
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zmizí za 2 s bez operace. Mezitím horní stavový řádek

aktualizuje s novým zvětšením.

TL35 V2 podporuje zvětšení od 3,0krát do 12,0krát,

a TL50 podporuje zvětšení od 4,0krát do 16,0krát.

-Když vykřičník

ikona se objeví na
-

na pravé straně ikony fotoaparátu,

vyzve, aby paměť

prostor je nedostatečný. Šek

a přenést svá videa a

obrázky na jiná média, abyste uvolnili místo.
14 Fotografování / nahrávání videa

Tube TL35 V2 / TL50 je vybaven 32GB vestavěnou pamětí,

které lze použít pro fotografování a natáčení videa. Fotka

a video soubory budou pojmenovány podle času, proto se doporučuje resetovat

systémové datum a čas v hlavní nabídce před použitím (vizHlavní

Nabídka - Nastavení - Datum/Čas), nebo synchronizovat systémové datum a

čas v aplikaci InfiRay Outdoor.

Nahrávání videa

- Na domovské obrazovce stiskněte a podržte tlačítkoTlačítko fotoaparátu (3)začít

videozáznam.

Ikona nahrávání a okno s výzvou zobrazující čas nahrávání

se zobrazí v pravém horním rohu displeje s formátem času

jako 00:00:00 (hodina: minuta:

druhý).

Během nahrávání můžete

také fotografujte stisknutím

aTlačítko fotoaparátu (3).

Stiskněte a podržteFotoaparát

-

Focení

- Na domovské obrazovce stiskněte tlačítkoTlačítko fotoaparátu (3)vyfotit. -

Obraz se na 0,5 sekundy zastaví a zobrazí se ikona fotoaparátu

levém horním rohu obrazovky.

Fotografie se ukládají do vnitřní paměti.
-

-
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tlačítko (3)znovu pro zastavení nahrávání a uložení videa.

Všechna videa a fotografie se uloží do vestavěného úložiště.

- Na zaznamenaných videích a fotografiích se zobrazí pouze nitkový 

kříž, a grafická data (stavový řádek, ikony a menu) nejsou

zobrazeno.

- Pracujeme na něčem, co dokáže zobrazit informace GUI na 

nahraných videích a fotografiích, což lze realizovat aktualizací

program v budoucnu.

-

Poznámka

- Během nahrávání videa můžete otevřít a ovládat nabídku.

- Pořízené snímky a nahraná videa se ukládají do vestavěného 

paměťového prostoru ve formátu IMG_HHMMSS_XXX.jpg (obrázek)

a VID_HHMMSS_XXX.mp4 (video), s indikací HHMMSS

hodina/minuta/sekunda a XXX udávající třímístné počítadlo (např

videa a fotografie).

- Počítadlo používané pro názvy multimediálních souborů nelze vynulovat.

- Pokud je soubor odstraněn ze seznamu, jeho číslo nebude převzato jiným souborem.

- Maximální délka souboru záznamu videa je 5 minut. Když je délka 

delší než 5 minut, video se automaticky spustí

nahrané do nového souboru.

Přístup do paměti

Když je zařízení zapnuto a připojeno k počítači, bude

počítač rozpozná jako paměťovou kartu flash. Potom můžeš

přístup do paměti zařízení a kopírování obrázků a videí.

-

-

-

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB;

Zapněte zařízení.

Poklepejte na Tento počítač – poklepáním otevřete pojmenované zařízení

Infiray - poklepáním otevřete název zařízení Interní

- Počet souborů je omezen vnitřní pamětí

přístroj. Pravidelně kontrolujte zbývající místo a přeneste je

videa a obrázky na jiná média, abyste uvolnili místo na

Paměťová karta.

Úložný prostor

Existují různé složky pojmenované podle času ve formátu xxxx (rok)

pro přístup k paměti.

-

xx (měsíc) xx (den) v paměti.

Fotografie a videa zaznamenané v daný den se ukládají do složek-
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-Vyberte požadované soubory nebo složky, které chcete zkopírovat nebo odstranit. 16 Funkce dálkoměru

15 Funkce PIP
Tube TL35 V2 / TL50 je vybavena stadiametrickým dálkoměrem

a také podporují externí modul laserového dálkoměru. The

Funkce stadiametrického dálkoměru bude dočasně deaktivována, když

připojený k modulu laserového dálkoměru přes Bluetooth.
PIP (obraz v obraze) poskytuje plovoucí okno nezávislé na

celá obrazovka. Toto okno zobrazuje část obrázku, která je zvětšena na 2×

v určité oblasti se středem na nitkovém kříži hlavního obrazu.
Stadiametrický dálkoměr

- Na domovské obrazovce stiskněte a podržte tlačítkoTlačítko režimu obrazu 

(6)pro zapnutí funkce PIP.

Současně s hlavním obrazem se v horní části displeje 

zobrazí samostatné „okno“.

Když otočíteOvladač

(7)pro zvětšení hlavní

obrázek, obrázek zobrazený v

bude také okno PIP

zvětšeno 2× synchronně.

-Stiskněte a podržteobraz

Tlačítko režimu (6)pro vypnutí funkce PIP.

Funkce stadiametrického dálkoměru je vypočítat přibližnou hodnotu

vzdálenost cíle známé velikosti.-
- Na domovské obrazovce stiskněte a podržte tlačítkoJas displeje

tlačítko (4)pro zapnutí funkce stadiametrického dálkoměru.

Poté se nad a pod nitkovým křížem symetricky objeví dvě 

vodorovné čáry pro měření a tři ikony předem nakonfigurovaných

předměty a jejich hodnoty

měřená vzdálenost je

zobrazené na pravé straně.

K dispozici jsou tři předem 

definované cílové hodnoty

-
-

-
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následuje:

- Jelen:1,7 m vysoký

- Divoké prase:0,9 m vysoký

- Zajíc:0,2 m vysoký

Najděte cíl uprostřed měřicích čar.

OtočteOvladač (7)ve směru hodinových ručiček pro zvětšení nebo proti 

směru hodinových ručiček pro zmenšení šířky měřících čar tak, aby byl cíl

úplně mezi měřícími čarami.

Při nastavování šířky měřících čar se automaticky přepočítávají 

hodnoty dálkoměru.

Barva a středová poloha měřící čáry jsou synchronizovány 

s barvou nitkového kříže.

Chcete-li změnit jednotku měření (metry nebo yardy), vizHlavní 

menu-Nastavení-Měrné jednotkypro úpravu.

Stiskněte a podržteTlačítko jasu displeje (4)pro ukončení této 

funkce.

(ILR-1200-1) přineseno samostatně.

Podrobný popis instalace a použití laseru

modul dálkoměru, nahlédněte do návodu k laserovému dálkoměru

v jeho balení.

Ve srovnání se stadiametrickým dálkoměrem je laserový dálkoměr více

přesné, bez nutnosti hledat konkrétní cílové objekty.

-

-

-

Stiskněte a podržte tlačítko Napájení na modulu laserového dálkoměru

zapněte laserový dálkoměr. LED světlo na laserovém dálkoměru

modul bude blikat.

Dlouze stiskněteOvladač (7)pro vstup do hlavní nabídky.

VybratBluetootha ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté.

Modul laserového dálkoměru se automaticky spojí s Tube.

Po úspěšném připojení se na laserovém dálkoměru rozsvítí LED

modul je vypnutý a na pravé straně se objeví ikona baterie

Ikona Bluetooth ve stavovém řádku znamená, že je Tube

úspěšně připojen k modulu laserového dálkoměru.

-

-

-

-

-

-

-

-

- Na domovské obrazovce stiskněte a podržte tlačítkoTlačítko režimu obrazu (6) +

Tlačítko jasu displeje (4)současně zapnout laser

funkce dálkoměru.

Laserový dálkoměr (ILR-1200-1, zakoupený samostatně)

Tube TL35 V2 / TL50 podporuje externí modul laserového dálkoměru
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- Po laserovém dálkoměru

modul je úspěšně

připojeno, stiskněte a podržte

aJas displeje

tlačítko (4)na 3s na otočení

zapnout/vypnoutlaserový indikátorna

modul laserového dálkoměru.

K výběru jsou dva režimy měření - kontinuální měření

(CON) a jednoduchý rozsah

(SGL).

Výchozí režim rozsahu je

režim nepřetržitého rozsahu.

Krátce stiskněteobraz

Tlačítko režimu (6) + Displej

Tlačítko jasu (4)současně přepnout režim měření.

V režimu kontinuálního měření rozsahu je měření v reálném čase a

automaticky bez jakékoli operace.

V režimu jednoho rozsahu krátce stiskněteTlačítko napájení (5)na

provést operaci měření vzdálenosti.

- V pravém horním rohu se zobrazí režim a hodnota rozsahu

rohu obrazovky.

Když hodnota rozsahu ukazuje MAX, znamená to, že cíl

vzdálenost překročila maximální vzdálenost (999 m) laseru

dálkoměr.

Přepněte měrnou jednotku podleHlavní nabídka - Nastavení -

Jednotky měření.

Během nepřetržitého nastavování rozsahu, další funkce, jako je fotografování

a nahrávání videa nejsou ovlivněny.

Stiskněte a podržteTlačítko režimu obrazu (6) + Jas displeje

tlačítko (4)zároveň vypnout funkci laserového dálkoměru.

Když je modul laserového dálkoměru namontován na trubici a

úspěšně vzájemně propojeny přes Bluetooth, laser

dálkoměr nahradí stadiametrický dálkoměr.

-

-

- -

-

-

-

-
17 Nabídka zkratek

-
V místní nabídce lze rychle obnovit základní nastavení vč

styl nitkového kříže, barva nitkového kříže, ostrost obrazu a nulovací vzdálenost.
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- Na domovské obrazovce stiskněte tlačítkoOvladač (7)pro zadání zkratky

rozhraní nabídky.

možnost a stiskněte tlačítkoOvladač (7)pro přepnutí nulování

vzdálenost uložená pro aktuálně vybranou pušku (např. pro pušku typu A,

když vyberete možnost, pouze hodnoty vzdálenosti uložené pro

bude k dispozici typ A).

Stiskněte a podržteOvladač (7)nebo stiskněte tlačítkoTlačítko napájení (5)na

uložte změny a vraťte se na domovskou obrazovku.

V místní nabídce, pokud během 5 s neproběhne žádná operace, zařízení provede

automaticky uloží změny a vrátí se na domovskou obrazovku.

-

-

- OtočteOvladač (7)pro přepínání mezi následující funkcí

možnosti a vybraná možnost se zvýrazní na pozadí.

- Styl zaměřovacího kříže ( ):OtočteOvladač (7)pro výběr

zaměřovací styl a stiskněte tlačítkoOvladač (7)přepínat mezi 6
18 Hlavní menu

styly.

- Barva záměrného kříže (

a stiskněte tlačítkoOvladač (7)upravit barvy v

sekvence bílé, černé, červené a zelené.

- Ostrost obrazu ( ):OtočteOvladač (7)vybrat

možnost a stiskněte tlačítkoOvladač (7)pro úpravu obrazu

ostrost od úrovně 1 do 5.

- Nulovací vzdálenost ( ):OtočteOvladač (7)vybrat

- Na domovské obrazovce stiskněte a podržte tlačítkoOvladač (7)vstoupit do

rozhraní hlavního menu.

OtočteOvladač (7)pro přepínání možností funkcí - ve směru hodinových ručiček

rotace pro pohyb dolů a proti směru hodinových ručiček pro pohyb nahoru.

zmáčkniOvladač (7)pro úpravu parametrů proudu

nebo vstupte do podnabídky.

Pozice kurzoru

z nichž přechází z bílé do modré.

):OtočteOvladač (7)pro výběr

-

-

- označuje vybranou možnost, ikona
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- Operace pro sekundární a terciární nabídky jsou stejné jako

výše.

V libovolném rozhraní nabídky stiskněte a podržteOvladač (7)zachránit

změny a vraťte se na domovskou obrazovku. zmáčkniTlačítko napájení (5)

pro návrat do horní nabídky bez uložení změny.

Pokud nedojde do 15 s na žádném rozhraní nabídky k žádné operaci, provede se

automaticky vrátit na domovskou obrazovku bez uložení.

Při opuštění hlavní nabídky umístění kurzoru

pozici před odchodem pouze pro jednu pracovní relaci (tj

puškohled je vypnutý). Při restartu rozsahu a zadávání

do hlavní nabídky poprvé, kurzor zůstane na první nabídce

možnost (Ultraclear mode).-

-

- je uložena na

Funkce a popis hlavní nabídky

Zapněte/vypněte režim Ultra-Clear

-

-

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

VybratRežim Ultra-Clearmožnost (výchozí volba v nabídce po spuštění).
Režim Ultra-Clear

-

-

Zapnutí/vypnutí funkce Wi-Fi

-

-

-

zmáčkniOvladač (7)pro zapnutí/vypnutí ultračistého režimu, během kterého uslyšíte cvaknutí kalibrace závěrky.

Když je funkce zapnutá/vypnutá, ikona ve stavovém řádku se odpovídajícím způsobem změní.

Wi-Fi Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

OtočteOvladač (7)pro výběrWi-Fimožnost funkce.

zmáčkniOvladač (7)pro zapnutí/vypnutí funkce Wi-Fi.
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- Když je Wi-Fi zapnuto, zobrazí se výzva k zadání výchozího hesla po dobu 3 sekund za ikonou Wi-Fi

funkce.

Heslo se zobrazí pouze poprvé třikrát. Po změně hesla,

nezobrazí se.

Když je funkce zapnutá/vypnutá, ikona ve stavovém řádku se odpovídajícím způsobem změní.

-

-

Zapnutí/vypnutí stavu Bluetooth

-

-

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

OtočteOvladač (7)pro výběrBluetoothvolba.
Bluetooth

-

-

Vyberte režim kalibrace

Existují tři režimy kalibrace: automatická kalibrace (A), ruční kalibrace (M) a kalibrace pozadí (B).

-

-

-

zmáčkniOvladač (7)pro zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth.

Když je funkce zapnutá/vypnutá, ikona ve stavovém řádku se odpovídajícím způsobem změní.

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

OtočteOvladač (7)vybratKalibracevolba.

zmáčkniOvladač (7)otevřete sekundární nabídkuKalibrace.
Kalibrace

-OtočteOvladač (7)vyberte jednu z následujících možností:

- Automatická kalibrace:Je definována softwarovými algoritmy a snímky jsou v tomto režimu 

automaticky kalibrovány.

- Manuální kalibrace:Obrázky jsou kalibrovány uživatelem podle obrazového efektu.
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- Kalibrace pozadí:V tomto režimu musí být fotoaparát zakrytý krytkou objektivu.

-zmáčkniOvladač (7)pro potvrzení výběru. Ikona ve stavovém řádku se odpovídajícím způsobem změní.

Zapnutí/vypnutí funkce digitálního kompasu

-

-

-

-

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

OtočteOvladač (7)vybratKompasvolba.

zmáčkniOvladač (7)pro zapnutí/vypnutí funkce kompasu.

KdyžKompasje zapnuto, zobrazí se uprostřed stavového řádku v horní části.

Kompas

Zapnutí/vypnutí funkce pohybového senzoru

-

-

-

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

OtočteOvladač (7)vybratPohybový senzorvolba.

zmáčkniOvladač (7)pro zapnutí/vypnutí funkce pohybového senzoru.
Pohybový senzor

-

-

Když je senzor pohybu zapnutý, na obou stranách displeje se zobrazí dvě stupnice.

Zakřivená stupnice vlevo představuje úhel náklonu a svislé pravítko vpravo

představuje úhel sklonu.

Výběr nulování

-

-

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

OtočteOvladač (7)vybratNulování profiluvolba.
Nulování profilu

-

-

zmáčkniOvladač (7)otevřete sekundární nabídkuNulování profilu.

OtočteOvladač (7)vyberte jednu ze tří pušek (A, B, C).
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-

-

zmáčkniOvladač (7)potvrďte výběr a vraťte se do hlavní nabídky.

Název vybraného profilu se zobrazí ve stavovém řádku v horní části displeje.

Před provedením jakékoli operace nulování vyberte nulovací profil a nastavte nulovací vzdálenost.

Trubice TL35 V2 / TL50 podporuje jakoukoli nulovací vzdálenost v rozsahu 1 až 999 metrů.

-

-

-

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

OtočteOvladač (7)vybratResetujte nulovou vzdálenostvolba.

zmáčkniOvladač (7)pro vstup do sekundární nabídkyResetujte nulovou vzdálenost,

kde zobrazuje nulovací vzdálenosti.

OtočteOvladač (7)pro výběr jedné nulovací vzdálenosti na základě přednastaveného cíle

vzdálenost.

Resetovat nulování

Vzdálenost
-

- zmáčkniOvladač (7)pro potvrzení nulovací vzdálenosti a vstup do podnabídky nulovací vzdálenosti, včetně dvou možností jako

níže, tznNulováníaResetujte nulovou vzdálenost.

Pokud je přednastavená nulovací vzdálenost v souladu se zobrazenou na zařízení, můžete provést nulování

přímo, jak je uvedeno níže:

-

-

Nulování

OtočteOvladač (7)vybratNulovánívolba.

zmáčkniOvladač (7)pro vstup do nulovacího rozhraní.
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-

-

Souřadnice X a Y nitkového kříže jsou zobrazeny v levém horním rohu obrazovky.

Zaměřte střed nitkového kříže dalekohledu na terč

vzdálenost a střílet, a pak sledovat polohu skutečné

bod dopadu.

Udržujte zaměřovací pozici v klidu a mezitím stiskněte a podržte

Tlačítko režimu obrazu (6) + tlačítko fotoaparátu (3)ve stejnou dobu

dokud se pod souřadnicí Y vlevo neobjeví ikona zmrazení

obrazovky. Obraz je zamrzlý.

OtočteOvladač (7)k posunutí pozice nitkového kříže, dokud střed nitkového kříže nezamíří na pozici nitkového kříže

bod dopadu. Podrobnosti vizOddíl 11 Nulování.

Pokud nulovací vzdálenost není v souladu s přednastavenou cílovou vzdáleností, lze tuto možnost použít pro reset a

vzdálenost.

-

-

-

-

-

Vyberte neplatnou nulovou vzdálenost, krátce stiskněteOvladač (7)pro vstup do jeho podnabídky.

OtočteOvladač (7)vybratResetujte nulovou vzdálenost.

zmáčkniOvladač (7)pro aktivaci resetu nulovací vzdálenosti

a poté se zobrazí dva malé symboly trojúhelníku

nad a pod číslem.

OtočteOvladač (7)pro nastavení číselné hodnoty proudu

pozici, kterou lze přepínat mezi 0 až 9.

Resetovat nulování

Vzdálenost

-
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-

-

zmáčkniOvladač (7)pro přepínání mezi pozicemi sto, deset a jedna číslice.

Po nastavení stiskněte a podržteOvladač (7)pro uložení nastavení a ukončení. Mezitím nulování

vzdálenost se podle toho mění.

Kromě toho se stavový řádek aktualizuje na novou nulovou vzdálenost synchronně.-

Nastavte pohotovostní stav a čas

-

-

-

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

OtočteOvladač (7)vybratNastavení pohotovostního režimuvolba.

zmáčkniOvladač (7)pro vstup do podnabídkyNastavení pohotovostního režimuvčetně čtyř

možnosti, respektive 2min, 4min, 6min a vypnuto.

OtočteOvladač (7)pro výběr a stiskněte tlačítkoOvladač (7)pro potvrzení

výběr.

-
Nastavení pohotovostního režimu

-

-

Vybraná možnost se zobrazí v horním stavovém řádku.

Pokud je vybrána možnost Vypnuto, funkce pohotovostního režimu je deaktivována.

Poznámka:

- Pohotovostní režim se aktivuje automaticky, když je zařízení nakloněno nahoru nebo dolů v úhlu větším než 70° a doleva nebo 

doprava v úhlu větším než 30°.

- Když je zařízení ve stavu fotografování, pohotovostní režim je deaktivován.

Pokud cílová pozice, na kterou ukazuje laserový indikátor, není zarovnána se středem kurzoru dálkoměru na obrazovce,

potřebuje touto funkcí kalibrovat polohu kurzoru laserového dálkoměru (je vyžadován modul laserového dálkoměru).

Laserová kalibrace
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-

-

-

Nainstalujte modul laserového dálkoměru na trubici.

Zapnutím funkce Bluetooth v hlavní nabídce propojíte modul laserového dálkoměru s Tube přes Bluetooth.

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte obě tlačítkaTlačítko režimu obrazu (6) + tlačítko jasu (4)pro zapnutí laseru

funkce dálkoměru.

Stiskněte a podržteTlačítko jasu (4)pro zapnutí laserového indikátoru na modulu laserového dálkoměru.

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

OtočteOvladač (7)vybratLaserová kalibracevolba.

zmáčkniOvladač (7)pro vstup do rozhraní laserové kalibrace.

Na obrazovce se místo nitkového kříže objeví kurzor bule laseru a informace o výzvě, jak je uvedeno níže, jsou uvedeny v

levý horní roh:

- X je osa X (horizontální)

- Y je osa Y (vertikální)

- Střed znamená vrátit kurzor do středu obrazovky.

Předpokládejme, že červená"×" na obrázku představuje cílovou polohu zaměřenou laserem

indikátor (ve skutečnosti je zobrazen jako červený bod).

zmáčkniOvladač (7)krátce pro výběr X, Y nebo Center.

Když vyberete X nebo Y, otočteOvladač (7)pro pohyb laserového kurzoru, dokud nebude střed laserového kurzoru zarovnán s

Červené "×" (pozice, na kterou míří laserový indikátor). Otočením ve směru hodinových ručiček se posunete doleva/dolů a otočte

proti směru hodinových ručiček pro pohyb doprava/nahoru.

-

-

-

-

-

-

-

-



InfiRay Outdoor -Trubka TL35V2 / TL50-Uživatelský manuál www.infirayoutdoor.com

-

-

-

Při používání dalekohledu můžete vidět vady pixelů, jako jsou viditelné světlé skvrny nebo tmavé skvrny se stabilním jasem. Abych to řešil

problém, použijte k odstranění vad pixelů funkci Pixel Defect Correction.

-

-

-

-

Když je vybráno Střed, krátce stiskněteTlačítko napájení (5)pro vycentrování laserového kurzoru na obrazovce.

Když je vybráno X nebo Y, krátce stiskněteTlačítko napájení (5)pro ukončení kalibrace laseru bez uložení.

Po kalibraci stiskněte a podržteOvladač (7)pro uložení a návrat na domovskou obrazovku.

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

OtočteOvladač (7)vybratOprava vad pixelůvolba.

zmáčkniOvladač (7)vstoupit doOprava vad pixelůrozhraní.

Funkce PIP se automaticky zapne a zobrazí se v levém dolním rohu obrazovky

obrazovka ve výchozím nastavení. Pravá strana okna PIP ukazuje směr pohybu: osa X,

osa Y a počet opravených pixelů.

V rozhraní pro korekci defektů pixelů je nitkový kříž místo toho u malého křížového kurzoru.

Vada pixelu

Oprava
-

- OtočteOvladač (7)chcete-li se pohybovat ve zvoleném směru, otočte jím ve směru hodinových ručiček na

posuňte doleva nebo dolů a otáčením proti směru hodinových ručiček se posuňte doprava nebo nahoru.

zmáčkniOvladač (7)pro uložení dat o pohybu a přepnutí směru pohybu

mezi osou X a osou Y.

Když se kurzor přesune na pozici vadného pixelu, stiskněteTlačítko napájení (7)doplnit a opravit. Ve stejnou dobu,

slovoPřidatv okně PIP bliká, což znamená, že byla přidána vada pixelu.

Ve stejné poloze stiskněteTlačítko napájení (7)znovu odvolat opravu vadných pixelů a slovoDelbude blikat na

-

-

-
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Okno PIP.

Opakujte výše uvedené kroky pro dokončení opravy dalších vadných pixelů.

Pokaždé, když přidáte nebo odstraníte vadný pixel, změní se počet vadných pixelů

podle toho.

Když se kurzor přesune do blízkosti okna PIP, PIP a obsah vpravo se přesunou na

levý horní roh automaticky.

Po opravě stiskněte a podržteOvladač (7)až do výzvy"Chcete si ponechat

tato nastavení?"je zobrazen.

OtočteOvladač (7)vybrat'Ano'pro uložení a ukončení, nebo vyberte'Ne'zrušit

uložení a ukončení.

zmáčkniOvladač (7)krátce pro potvrzení výběru.

KdyžAnoje vybrán, aÚspora 5 sekundna obrazovce se objeví odpočítávání. Bude

po výzvě opusťte domovskou obrazovkuUkládání bylo úspěšnéobjeví se.

Zkalibrujte digitální kompas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

OtočteOvladač (7)vybratKalibrace kompasuvolba.

zmáčkniOvladač (7)vstoupit doKalibrace kompasurozhraní.

Kompas

Kalibrace

-

-

Na obrazovce se objeví ikona jako trojosý souřadnicový systém.

Během 15 sekund otočte dalekohledem podél tří os označených ikonou s každou
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osa otočná minimálně o 360°.

Po 15s se kalibrace automaticky dokončí a přejde na domovskou obrazovku.-

Tato funkce se používá k nastavení data, času, jazyka, jednotek měření, automatického skrytí stavu,

obnovit tovární nastavení a zobrazit informace o zařízení.

-

-

-

-

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do rozhraní hlavní nabídky.

OtočteOvladač (7)pro výběrNastavenívolba.

zmáčkniOvladač (7)krátce pro vstup do podnabídky.

Tato položka nabídky umožňuje konfigurovat následující nastavení.

Nastavte systémové datum

-

-

OtočteOvladač (7)vybratdatumvolba.

Datum se zobrazuje ve formátu rr/mm/dd.
Nastavení

-

-

zmáčkniOvladač (7)pro aktivaci funkce resetování data.

Nad a pod ikonou jsou zobrazeny dva malé symboly trojúhelníku

počet'Rok'v prodlení.

zmáčkniOvladač (7)pro přepnutí roku, měsíce a data.

OtočteOvladač (7)pro nastavení správného čísla.

Po nastavení stiskněte a podržteOvladač (7)pro uložení a ukončení funkce resetování data.

datum

-

-

-

Čas Nastavte systémový čas

-OtočteOvladač (7)vybratČasvolba.
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-

-

-

-

-

-

Čas se zobrazuje ve 24hodinovém formátu jako hodina:minuta.

zmáčkniOvladač (7)pro aktivaci funkce resetování času.

Nad a pod číslem se zobrazí dva malé symboly trojúhelníku'Hodina'v prodlení.

OtočteOvladač (7)pro nastavení správného čísla.

zmáčkniOvladač (7)pro přepínání mezi hodinou a minutou.

Po nastavení stiskněte a podržteOvladač (7)pro uložení změn

a ukončete funkci resetování času.

Po resetování se na stavovém řádku zobrazí čas

odpovídajícím způsobem aktualizovány.

Nastavte jazyk systému

-

-

-

-

OtočteOvladač (7)vybratJazykvolba.

zmáčkniOvladač (7)vstoupit doJazykpodnabídka.

OtočteOvladač (7)pro přepínání mezi angličtinou a

Ruština.

zmáčkniOvladač (7)pro potvrzení výběru a

jazyk systému se automaticky změní.

Nastavte měrnou jednotku

Jazyk

-

Jednotky měření
-

-

OtočteOvladač (7)vybratJednotky měřenívolba.

zmáčkniOvladač (7)pro vstup do podnabídkyJednotky měření.
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-

-

OtočteOvladač (7)pro přepínání mezi metrem a yardem.

zmáčkniOvladač (7)potvrďte výběr a přejděte na

rozhraní horní nabídky.

Zapněte/vypněte funkci automatického skrývání stavového řádku

- OtočteOvladač (7)vybratAutomatické skrývání stavového řádku

volba.

zmáčkniOvladač (7)pro otevření podnabídkyStavový řádek

Automatické skrývání.

OtočteOvladač (7)vybratUkázatneboSkrýt.

zmáčkniOvladač (7)potvrďte výběr a vraťte se na

rozhraní horní nabídky.

Obnovte tovární nastavení

-

-

Stavový řádek Auto

Úkryt
-

-

-

OtočteOvladač (7)vybratResetovat zařízenívolba.

zmáčkniOvladač (7)pro otevření podnabídkyResetovat

přístroj.

OtočteOvladač (7)vybratAnona obnovu továrny

nastavení popřNeza zrušení operace.

Resetovat zařízení

-
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-

-

-

Následující funkce budou obnoveny na výchozí nastavení:

- Režim obrazu: Rozpálený do běla

- Nulovací vzdálenost: A100

- Režim Ultra-Clear: Vypnuto

- Zvětšení: 3×

- Kalibrace závěrky Mode: A

- Kompas: Vypnuto

Zobrazení informací o zařízení

-

-

zmáčkniOvladač (7)pro potvrzení výběru.

LiAnoje vybrán, rozsah se automaticky restartuje.

LiNeje vybrána, automaticky se vrátí do horní nabídky.

- Pohotovostní režim: Vypnuto

- Wi-Fi: Vypnuto

- Pohybový senzor: Vypnuto

- Jazyk: Angličtina

- Jednotky měření: Metr

- Stav Automatické skrývání: Vypnuto

OtočteOvladač (7)vybratInfovolba.

zmáčkniOvladač (7)k zobrazení relevantních informací o

aktuální rozsah, včetně modelu produktu, verze GUI,

SYS Info, Boot verze, FPGA, PN a SN číslo

puškohled, verze hardwaru.

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro ukončení a návrat do horní nabídky.

Info

-
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19 Stav Automatické skrývání 20 Wi-Fi

Tato funkce se používá k automatickému skrytí GUI a zobrazení

zaměřovací kříž pouze tak, aby nedocházelo k blokování obrazu.

-

Tube TL35 V2 / TL50 má vestavěný Wi-Fi modul a lze se připojit

bezdrátově do mobilního zařízení (notebooku nebo mobilního telefonu) přes Wi-Fi.

Stiskněte a podržteOvladač (7)pro vstup do hlavní nabídky na

Domovská obrazovka.

OtočteOvladač (7)vybratNastavenívolba.

zmáčkniOvladač (7)pro vstup do podnabídkyNastavení, a

OtočteOvladač (7)vybratStav Automatické skrývánívolba.

zmáčkniOvladač (7)pro vstup do podnabídkyStav Auto

Úkryta poté vyberteNavolba.

zmáčkniOvladač (7) dozapnoutStav Automatické skrývání

funkce.

Po zapnutí automatického skrývání stavu se zobrazí všechny ikony grafického uživatelského rozhraní včetně stavu

lišta se automaticky skryje a zůstane pouze obrázek a záměrný kříž

zobrazí se, pokud během 8 s neproběhne žádná operace.

GUI se znovu zobrazí po stisknutí libovolného tlačítka.

Pouze po zobrazení GUI mohou být tlačítka a nabídky

manipulováno.

- V hlavní nabídce zapněte funkci Wi-Fi (vizHlavní menu -

Wi-Fipro detaily).

Po zapnutí funkce Wi-Fi vyhledejte na mobilním zařízení signál 

Wi-Fi s názvem „TUBE_XXXXXX“, XXXXXX je 6bitový

kód sériového čísla složený z číslic a písmen.

Vyberte Wi-Fi a zadejte heslo pro připojení. Počáteční heslo je 

12345678.

Když je Wi-Fi úspěšně připojeno, podporuje ovládání

rozsah přesInfiRay venkovníAplikace stažená do mobilu

přístroj.

-

-

-

- -

- -

-

Nastavení názvu a hesla Wi-Fi

-

-

Název a heslo řady Wi-Fi in Tube lze resetovat na

InfiRay venkovníAplikace.

-Po připojení osciloskopu k mobilnímu zařízení jej vyhledejte a klikněte
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a'nastavení'ikona

aInfiRay venkovníobraz

obrazovku pro vstup doNastavení

rozhraní.

Do textového pole zadejte a 

odešlete nový název Wi-Fi

(SSID) a heslo.

Aby bylo možné přijmout nové, 

je třeba restartovat zařízení

efekt jména a hesla.

na Uživatelskou příručku InfiRay Outdoor si můžete stáhnout na našem oficiálním webu

webové stránky (www.infirayoutdoor.com).

Pro zlepšení uživatelské zkušenosti budou prováděna průběžná vylepšení.

Nejnovější programy lze automaticky detekovat a aktualizovat pomocí

Outdoorová aplikace InfiRay. Také je možné stáhnout a aktualizovat z

oficiální stránky:www.infirayoutdoor.com.

-

- O InfiRay Outdoor

- Aplikaci InfiRay Outdoor App si můžete stáhnout a nainstalovat na oficiálním webu

webové stránky (www.infirayoutdoor.com) nebo obchod s aplikacemi. Alternativně,

můžete naskenovat QR kód níže a stáhnout si jej zdarma.
Poznámka:Pokud je zařízení resetováno do továrního nastavení, název a

heslo Wi-Fi bude také obnoveno na výchozí nastavení.

21 Aktualizace a InfiRay Outdoor

Tube TL35 V2 / TL50 Thermal Imaging Scope podporujeInfiRay

Venkovnítechnologie, která umožňuje přenášet snímky do

smartphone nebo tablet přes Wi-Fi v režimu reálného času.

-

-

Po instalaci otevřete aplikaci InfiRay Outdoor.

Pokud bylo vaše zařízení připojeno k mobilnímu zařízení, zapněte jej
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mobilní data mobilního zařízení. Po připojení aktualizace

se v aplikaci automaticky zobrazí výzva. KlepněteNynína

okamžitě stáhněte nejnovější verzi neboPozdějiaktualizovat později.

InfiRay Outdoor automaticky zaregistruje poslední připojené 

zařízení. Jakmile se tedy jednou připojíte k InfiRay Outdoor, je to

automaticky zjistí aktualizaci, i když rozsah není

připojené k mobilnímu zařízení.

Pokud je k dispozici aktualizace a mobilní zařízení má přístup k internetu, 

můžete si aktualizaci nejprve stáhnout. Poté, když je zařízení

připojený k mobilnímu zařízení, bude automaticky aktualizován.

Po instalaci aktualizace se zařízení automaticky restartuje.

elektrický kontakt (bez salinizace nebo oxidace).

23 Údržba-

Údržba by měla být prováděna nejméně dvakrát ročně a

zahrnuje následující kroky:

- Otřete povrch kovových a plastových dílů bavlněným hadříkem, abyste 

odstranili prach a nečistoty. K čištění lze použít silikonový tuk

proces.

Vyčistěte elektrické kontakty a sloty pro baterie na zařízení pomocí nemastného 

organického rozpouštědla.

Zkontrolujte skleněný povrch okuláru a čočky. V případě potřeby 

odstraňte prach a písek z objektivu (ideální je použít bezkontaktní

metoda). K čištění použijte speciální stírací nástroj a rozpouštědlo

-

-
-

-

22 Technická kontrola

Pokaždé proveďte technickou kontrolu a zkontrolujte následující položky

před použitím zařízení.

optické povrchy.

-

-

-

Vnější část zařízení (bez praskliny na krytu);

Čočka a okulár (žádné praskliny, olej, skvrny nebo jiné usazeniny);

Stav nabíjecí baterie (plně nabitá předem) a

24 Odstraňování problémů

V následující tabulce jsou uvedeny všechny problémy, které se pravděpodobně vyskytnou během
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provoz zařízení. Zkontrolujte a řešte problémy podle této tabulky.

Pokud se vyskytnou závady, které nejsou uvedeny v této tabulce nebo nemůžete závadu opravit, vraťte se

Chyba Možné příčiny

Rozsah nelze spustit.

Zařízení nelze napájet

pomocí externího napájecího zdroje.

zařízení jeho prodejci nebo dodavateli k odstranění závady.

Řešení

Nabijte baterii.

Vyměňte kabel USB.

V případě potřeby zkontrolujte externí napájení.

Baterie je vybitá.

USB kabel je poškozený.

Externí napájení je nedostatečné.

Obrázky jsou nejasné, svislé čáry ano

přítomen, nebo pozadí není rovnoměrné.
Je nutná kalibrace. Kalibrujte snímky podle pokynů v této uživatelské příručce.

Obraz je příliš tmavý. Obrazovka není dostatečně jasná. Upravte jas displeje.

Otočením zaostřovacího kroužku objektivu upravte zaostření.

Vnější optický povrch otřete měkkým bavlněným hadříkem nebo

puškohled nechte vyschnout v teplém a suchém prostředí

více než 4 hodiny.

Zkontrolujte, zda je dalekohled pevně namontován.

Objektiv není zaostřen.

Ikony jsou jasné, ale obrázek ano

rozmazané.

Vnitřní nebo vnější optický povrch čočky

je zaprášený nebo namrzlý.

Ujistěte se, že používáte typ a ráži střely

v souladu s tím, který se používá pro nulování.

Pokud provádíte nulování v létě, ale používáte osciloskop v zimě

Pozice nitkového kříže se pohybuje po

Střílení.
Puškohled nebo svorka nejsou pevně namontovány.

(nebo naopak), nulovací bod se může mírně posunout.

Rozsah nelze zaostřit. Špatné nastavení. Nastavte rozsah podle obsahu oddílu



InfiRay Outdoor -Trubka TL35V2 / TL50-Uživatelský manuál www.infirayoutdoor.com

Zapnutí a nastavenív této uživatelské příručce.

Zkontrolujte vnější povrch čočky objektivu a okuláru,

a v případě potřeby z něj setřete veškerý prach a námrazu.

V chladném počasí lze nanést speciální nátěr proti zamlžování

(například ty, které se používají na brýlích nebo zpětných zrcátkách auta).

Zadejte správné heslo.

Přesuňte zařízení do oblasti s žádným nebo menším signálem Wi-Fi.

Zařízení se nemůže připojit k

mobilní zařízení.

Heslo Wi-Fi je nesprávné.

Příliš mnoho sítí Wi-Fi v okolí zařízení.

Zařízení je mimo pokrytí Wi-Fi.

Dochází k blokování (například betonové zdi)

mezi zařízením a přijímačem.

Přesuňte zařízení na místo, kde můžete přijímat Wi-Fi

signály.
Signály Wi-Fi jsou ztraceny nebo přerušeny.

Pozorovaný cíl zmizí. Pozorování přes sklo. Pozorujte cíl přímo bez přítomnosti skla.

Kvalita obrazu je špatná nebo

detekční rozsah je zkrácen.
Tyto problémy pravděpodobně nastanou, když zařízení používáte v drsném počasí (jako je sníh, déšť a mlha).

Při teplotách nad 0°C se nárůst teploty mění s pozorovanými objekty (prostředí a

pozadí) kvůli různým koeficientům tepelné vodivosti. V důsledku toho dochází k vysokoteplotnímu kontrastu a

kvalita obrazu je lepší.

Při nízkých teplotách se pozorované cíle (pozadí) obvykle ochladí na podobnou teplotu, protože

snížený teplotní kontrast. Proto je kvalita obrazu (detailů) špatná, což je charakteristické

termovizní zařízení.

Když je zařízení používáno při nízké teplotě

teplota, kvalita zobrazení je

chudší než normálně

teplota.
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25 Právní a regulační informace škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení

přijatých, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Frekvenční rozsah modulu bezdrátového vysílače:

WLAN: 2 400–2 500 GHz (pro EU)

Výkon modulu bezdrátového vysílače < 20dBm (pouze pro EU)

Informace pro uživatele

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou

odpovědný za shodu by mohl zrušit oprávnění uživatele provozovat

IRay Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že

Trubka TL35 V2 / TL50 vyhovuje směrnicím

2014/53/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU

prohlášení o shodě i doplňkové

informace jsou k dispozici na: www.infirayoutdoor.com.

Toto zařízení lze provozovat ve všech členských státech

EU.

vybavení.

Poznámka:Výrobce nenese odpovědnost za žádné rádio nebo TV

rušení způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení.

Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat

zařízení.

Poznámka:Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje

limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti

škodlivé rušení v obytné instalaci. Toto vybavení

generuje využití a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud ne

Prohlášení FCC

FCC ID: 2AYGT-2D-00

nainstalované a používané v souladu s pokyny, může způsobit

škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně neexistuje

zaručit, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Li

toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádia nebo televize

Požadavky na označování

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Operace je

za následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nemusí způsobit

http://www.infirayoutdoor.com/
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příjem, který lze určit vypnutím zařízení a

na, je uživatel vyzván, 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 vyhovuje stanoveným limitům FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření

dále pro nekontrolované prostředí.

Provoz na těle

Toto zařízení bylo testováno pro typické operace pro podporu těla. Abychom vyhověli

s požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, minimální separační vzdálenost

Mezi tělem uživatele a sluchátkem musí být zachována vzdálenost 0,5 cm,

včetně antény. Spony na opasek, pouzdra a podobně od jiných výrobců

příslušenství používané tímto zařízením by nemělo obsahovat žádné kovy

komponenty. Příslušenství karoserie, které tyto požadavky nesplňuje

nemusí splňovat požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se jim vyhnout.

Používejte pouze dodanou nebo schválenou anténu.


