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Specifikace:
Modelka TL35

Mikrobolometr

Typ Nechlazený

Rozlišení, pixely 384x288

Velikost pixelů, um 12

NETD, mk ≤40

Snímková frekvence, Hz 50

Optické charakteristiky

Objektiv, mm 35

Zorné pole, º 7,5x5,6

Zvětšení, x 3,0-12,0

E-zoom, x 1,0~ 4,0

Oční reliéf, mm 70

Dioptrická korekce, D - 4〜+4

Detekční rozsah, m
(Cílová velikost: 1,7 m×0,5 m, P(n)=99 %)

1816

Zobrazit

Typ LCOS

Rozlišení, pixely 1280 x 960

Zdroj napájení

Vestavěné dvě baterie 18650 a a
vyměnitelná baterie 18500

baterie

Max. Provozní doba (při teplotě = 22 ºC), h* 15

Externí napájení 5V (USB typu C)

Provozní charakteristiky
Průměr těla puškohledu k sestavení 
montážních kroužků, mm

30

Max. Síla zpětného rázu na střelné zbrani, g/s² 1000

Stupeň krytí, IP kód IP67

Velikost vestavěné paměti, GB 16

Rozsah provozních teplot, ℃ -20~+50

Hmotnost (bez vyměnitelné baterie), g <950

Rozměr, mm 385×85×75

Rozhraní USB Typ-C
* Skutečná doba provozu závisí na intenzitě používání Wi-Fi, nahrávání videa a dalších 
funkcí;
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- Zařízení a software se mohou aktualizovat pro dokonalost produktu;

- Aktuální verzi uživatelské příručky naleznete na oficiálních stránkách: www.xinfrared.com .

1. Seznam balíků

-

-

-

-

-

-

-

-

Trubkový termovizní puškohled

Oční stínítko

Montáž na lištu Picatinny

Přenosná taška IPB-3

Kabel typu C

Napájecí adaptér

Hadřík na otírání čoček

Osvědčení

2. Úvod

Tubusové termovizní puškohledy jsou určeny pro použití s   loveckými zbraněmi č

nezáleží na tom, zda je den nebo noc, nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, smog, mlha atd.). Základna

na principu termovize termovizní puškohledy nevyžadují externí

světelným zdrojem a jsou odolné vůči vysoké úrovni osvětlení. S termovizí řady Tube

puškohledy mohou uživatelé pozorovat cíle i s překážkami (větve, vysoká tráva,

husté křoviny atd.).

Se dvěma řešeními napájení pro ultra dlouhou dobu provozu může být řada Tube

široce používané pro lov, pozorování, lokalizaci za snížené viditelnosti. Trubková řada je

navrženo se standardním průměrem trubky 30 mm, splňující univerzální rozhraní upínacích přípravků.

3. Vlastnosti

-

-

-

-

-

12μm Nezávisle vyvinutý detektor

Vysoce kvalitní obraz

Variabilní zvětšení

Řešení dvojitého napájení, ultra dlouhá doba provozu

Standardní průměr trubky 30 mm
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stadiametrický dálkoměr

Dlouhý dosah detekce

Vysoká snímková frekvence: 50Hz

Vestavěné úložiště, podporuje fotografování a nahrávání videa

Vestavěný WIFI modul pro připojení App

Digitální kompas a gravitační senzor

Obraz v obraze (PIP)

Korekce vadných pixelů

Uživatelsky přívětivé rozhraní

4. Části

1. Oční stínítko

2. Seřizovací kroužek okuláru

3. Tlačítko fotografie

4. Tlačítko jasu

5. Tlačítko napájení

6. Tlačítko palety

7. Ovladač

8. Kryt USB

9. Port typu C

10. Kontrolka LED

11. Vysuňte kryt baterie

12. 18500 baterie

13. Zaostřovací kroužek objektivu

14. Krytka objektivu

3



5. Funkce tlačítek

Stav/Aktuální

Úkon

režimu

Knoflík Krátký stisk Dlouhé stisknutí Otáčení

Vypnut — — Zapnout — —

Přepínač

vypnuto/pohotovostní režim

Domovská obrazovka kalibrace — —

Probuďte se

přístroj

— —
Pohotovostní režim — —

Napájení

knoflík Výjezd do

předchozí menu

bez uložení

Hlavní menu — — — —

Přidat/Odstranit

vadný pixel
Kalibrace pixelů — — — —

Paleta

knoflík

Přepněte

paleta obrázků

Přepnout PIP

zapnuto vypnuto

Domovská obrazovka — —

Zapnout/vypnout

Stadiametrické

Dálkoměr

Jas

knoflík

Upravte obrazovku

jas
Domovská obrazovka — —

Začátek Konec

video

záznam

Fotografování

knoflík

Vzít

fotografie
Domovská obrazovka — —

Zadejte zástupce

Jídelní lístek

Zadejte hlavní

Jídelní lístek

Hladký

zoomování
Domovská obrazovka

Uložit a odejít do

domov

obrazovka

Přepnout menu

možnosti/Změnit

umístění záměrného kříže:

Točit se

Ovladač Upravit

parametry
Místní nabídka

Hlavní menu Potvrdit Uložit a odejít do
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výběr, zadejte

podnabídka

Domovská obrazovka ve směru hodinových ručiček:

pohyb doleva/dolů

Točit se

proti směru hodinových ručiček:

posunout doprava/nahoru

Porucha pixelu

kalibrace/nulování

Uložit a odejít do

Domovská obrazovka

Přepnout osu X/Y

6. Nabíjení baterie

Řada Tube má dvojitá řešení napájení: vestavěnou dobíjecí li-ion baterii

a vyměnitelnou baterií 18500

celý systém podporuje standard

pracovní doba: 15 hodin. Prosím ujistěte se

před prvním je baterie plně nabitá

využití času.

Nabíjení vestavěné baterie

- Otevřete kryt USB (8) jeho otočením

proti směru hodinových ručiček.

- Zapojte kabel typu C (15) k

Port typu C (9) na Tube.

- Připojte další port kabelu typu C (15) s napájecím adaptérem (16).

- Zapojte napájecí adaptér (16) do zásuvky 100-240V (17) pro nabíjení.

- Při nabíjení se zobrazí ikona ve tvaru blesku se objeví v ikoně baterie.

Mezitím se LED na zařízení rozsvítí červeně; když se LED změní na zelenou, indikuje

baterie plně nabitá.

- Zatímco se ikona změní na

nadměrné vybití baterie, což má za následek stárnutí zařízení.

Tipy: Při nabíjení přes USB port se bude nabíjet pouze vestavěná baterie.

, znamená vybitou baterii, nabijte ji prosím včas, abyste se vyhnuli
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Instalace baterie 18500

- Otočte kryt baterie (11) proti směru hodinových ručiček

a odstraňte ji.

- Nainstalujte jednu baterii 18500 (12) do

přihrádka na baterii podle značky

uvnitř bateriového prostoru jako anoda

elektroda dovnitř a záporná elektroda ven.

- Zavřete kryt bateriového prostoru (11) otáčením ve směru hodinových ručiček.

Opatření

- Nabíjejte prosím adaptérem jako 5V2A v balení. Použití jiných typů adaptérů

může vést k nevratnému poškození baterie nebo adaptéru.

- Pokud bylo zařízení skladováno po dlouhou dobu, mělo by být částečně nabité a mělo by být

nebude plně nabitá nebo zcela vybitá.

- Při přenášení zařízení z chladného do teplého prostředí se vyhněte okamžitému nabíjení.

Počkejte 30-40 minut, aby se zahřála.

- Nepoužívejte nabíječku, která byla upravena nebo poškozena.

- Nabíjejte dalekohled při teplotě vzduchu v rozsahu od 0℃ do +40℃, jinak ten

životnost baterie se výrazně zkrátí.

- Během nabíjení nenechávejte zařízení bez dozoru;

- Nenechávejte zařízení připojené k adaptéru déle než 24 hodin poté, co bylo

plně nabito;

- To se nedoporučuje připojovat k třetímu zařízení, které má větší výkon

spotřeba než maximální.

- Zařízení má systém ochrany proti zkratu. Nicméně, každá situace, která může

je třeba se vyvarovat zkratu.

- Doporučený rozsah provozních teplot je -20℃~+50℃. Vyvarujte se provozu

zařízení mimo tento teplotní rozsah, jinak může zkrátit životnost baterie.

- Při provozu zařízení při teplotách pod nulou se kapacita baterie snižuje,
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to je normální, není to závada.

Přepínání bateriového napájení

Řada trubic podporuje systém dvojitého napájení: Vestavěná li-ion baterie a

vyměnitelná baterie 18500, také podpora nabíjení přes USB port.

- Pokud jsou v Tube dvě baterie, ve stavovém řádku se zobrazí dvě ikony baterií (

vyměnitelná baterie vlevo, zatímco vestavěná baterie vpravo). Baterie z

která je napájena, je zobrazena zeleně a neaktivní je šedá.

-

- Pokud v zařízení není vyměnitelná baterie, pouze jedna zelená ikona vestavěné

baterie se zobrazí ve stavovém řádku.

Když jsou obě baterie plně nabité, zařízení vybere vyměnitelnou baterii jako

zdroj energie. Pokud je energie vyměnitelné baterie na nízké úrovni, zařízení bude

přepnout na vestavěnou baterii jako napájení.

Při nabíjení zařízení pomocí portu USB (9), přepne se na externí USB napájení

napájení, mezitím nabíjejte vestavěnou baterii. A objeví se ikona ve tvaru osvětlení

uvnitř ikony vestavěné baterie.

Výměnnou baterii je možné vyměnit, když je zařízení zapnuté (

zařízení přepne napájení na vestavěnou baterii).

-

-

-

7. Externí napájecí zdroj

Řada trubek podporuje externí napájení, jako je mobilní Power Bank (5V).

- Připojte externí napájecí zdroj k portu USB (9) na Tube.

- Zařízení se přepne na externí napájení, mezitím nabijte vestavěnou baterii

balíček.

- Po vypnutí externího napájení se zařízení přepne na vyměnitelné

18500 baterie nejprve bez vypnutí. Pokud není žádná vyměnitelná baterie 18500 nebo je vybitá

úroveň výkonu, zařízení se přepne na vestavěnou baterii jako zdroj napájení.
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8. Instalace

Montáž Na Zbraň

Varování! Je zakázáno mířit objektivem puškohledu na jakoukoli energii vysoké intenzity

zdroje, jako je zařízení emitující laserové záření nebo slunce. Jakékoli škody, které způsobily

nedodržením pokynů se nevztahuje záruka.

Pro přesnost střelby prosím správně namontujte na zbraň řadu Tube.

Puškohled řady Tube se upevňuje pomocí držáku, jako je držák na lištu Picatinny

součástí balení. Série trubek je navržena s trubkou o průměru 30 mm, také vyhovuje

30mm standardní držák, jako jsou držáky pro zaměřovač denního světla. Postupujte podle montáže

doporučení výrobce v návodu k instalaci a zvolte správné nářadí.

Při montáži puškohledu upravte polohu na zbrani tak, aby byla správná

(pohodlné) držení zbraně zajišťuje vzdálenost mezi puškohledem a okem

(oční reliéf) specifikovaný Technické specifikace. Nedodržení tohoto

doporučení může vést ke zranění střelce částmi puškohledu

okuláru při střelbě.

Doporučuje se instalovat puškohled co nejníže, také se vyhněte tomu, abyste byli uvnitř

kontaktu s hlavní nebo přijímačem.

Aby nedošlo k přiskřípnutí těla puškohledu, utahovací moment pro šrouby puškohledu

upevňovací kroužky nesmí být větší než 2,5 Nm. Doporučuje se použít momentový klíč

ovládat utahovací moment.

Před použitím puškohledu před lovem si přečtěte Nulování sekce v tomto

manuál k vynulování vašeho puškohledu.

Doporučuje se používat stínítko (1) při používání puškohledu ve tmě v

aby se zabránilo odhalení kamufláže.

-

-

-

-

-

-

Zapnutí a nastavení obrazu

-

-

Otevřete kryt objektivu (14).

zmáčkni Vypínač (5) na 2 sekundy pro zapnutí puškohledu.
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Otočte kroužkem dioptrické korekce (2) okuláru pro nastavení jasnosti ikon

displej.

Otočte zaostřovacím kroužkem objektivu (13) zaměřit se na pozorovaný objekt.

Nastavte režim obrazu na domovské obrazovce krátkým stisknutím tlačítka Tlačítko palety (6): Bílá

Hot, Black Hot, Pseudo Color, Red Hot a Target Highlight.

Upravte jas obrazovky na domovské obrazovce krátkým stisknutím tlačítka Jas

Tlačítko (4) od úrovně 1 do 5.

Krátce stiskněte ovladač (7) pro nastavení ostrosti obrazu (další podrobnosti viz

Nabídka zkratek sekce).

V hlavní nabídce vyberte požadovaný režim kalibrace: Automatický (A), Manuální (M) a

Pozadí (B). Výchozí režim je A.

Krátkým stisknutím tlačítka zkalibrujte snímek Vypínač (5). Zavřete prosím objektiv

Pokrýt (14) nejprve v režimu kalibrace na pozadí.

Otevřete pohotovostní režim a rozhraní vypněte dlouhým stisknutím tlačítka Vypínač (5).

Uvolněte tlačítko, dokud se po počítání neobjeví na obrazovce výzva k uložení data

z 3 na 0 a zařízení se po uložení dat vypne. Prosím, nepřerušujte

napájení při ukládání dat, jinak nemusí být data uložena.

Před dokončením odpočítávání tlačítko uvolněte a zařízení přejde do pohotovostního režimu.

Krátce stiskněte Vypínač (5) znovu to probudit.

-

-

-

-

-

-

-

-
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9. Nulování

Funkce řady trubek pro použití „Zmrazit“metoda nulování. Doporučuje se nulování

provádí se při teplotě blízké provozní teplotě puškohledu.

-

-

-

-

-

-

Namontujte zbraň pomocí puškohledu.

Nastavte cíl na určitou vzdálenost, například 100 m, 200 m atd.;

Nastavte puškohled podle Zapnutí a nastavení obrazu sekce.

Vyberte nulovací profil (viz Nulování profilu v hlavní nabídce).

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro vstup do Hlavní nabídky.

Otočte kroužkem ovladače (7) vybrat Nulování položka. Krátce stiskněte tlačítko ovladače

(7) pro potvrzení výběru a vstup do podnabídky.

Na základě přednastavené cílové vzdálenosti vyberte nulovací vzdálenost v podnabídce nulování.

Nebo přidejte novou vzdálenost (viz Nulování – Vynulování nulovací vzdálenosti z hlavní nabídky

funkce).

-

- Po nastavení nulovací vzdálenosti otáčejte ovladačem (7) vybrat Nulování volba

a krátce stiskněte tlačítko ovladače (7), abyste vstoupili do rozhraní nulování (viz hlavní nabídka

“Rozhraní nulování - nulovací vzdálenost - nulování“). Souřadnice X a Y nitkového 

kříže jsou zobrazeny v levém horním rohu obrazovky.

Zamiřte a vystřelte na cíl.

Sledujte místo dopadu. Předpokládejme, že

červený křížek na pravém obrázku

představuje bod dopadu, ale kříž je

pouze jako znak a neobjevuje se na

skutečné rozhraní.

Pokud bod dopadu neodpovídá míření

bod (střed nitkového kříže), ponechte

střed nitkového kříže v zaměřovacím bodu a poté stiskněte

a podržte Tlačítko palety (6) a

Tlačítko fotografie (3) ve stejnou dobu až do a

,

-

-

-
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symbol mrazu

Posuňte záměrný kříž otáčením prstence ovladače (7) dokud se záměrný kříž neshoduje s bodem dopadu. Otočením po 

směru hodinových ručiček posunete nitkový kříž doleva nebo dolů a proti směru hodinových ručiček

posuňte záměrný kříž doprava nebo nahoru.

Při pohybu nitkového kříže se na obrazovce objeví bílá tečka představující originál

poloha záměrného kříže.

Krátce stiskněte tlačítko ovladače (7) pro přepínání směru pohybu mezi X a

Y. Umístění kurzoru představuje aktuálně vybranou možnost a ikona se změní na 

modrou.

Když se záměrný kříž přesune do bodu dopadu, stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro uložení 

nové polohy záměrného kříže a návrat na domovskou obrazovku.

Udělejte další ránu – bod dopadu by se nyní měl shodovat se zaměřovacím bodem.

V levé části obrazovky se zobrazí a obraz se zastaví.

-

-

-

-

-

10. Kalibrace

Kalibrace umožňuje vyrovnat teplotu detektoru a odstranit vady obrazu

(jako jsou svislé pruhy, fiktivní obrázky atd.).

Existují tři režimy kalibrace: Automatický(A), Manuál(M) a Pozadí(B).

-

-

V hlavní nabídce vyberte požadovaný režim kalibrace.

Režim A (automatický). Zařízení se automaticky zkalibruje podle softwaru

algoritmus. Není třeba zavírat kryt objektivu (vnitřní závěrka zakrývá

senzor). Před automatickou kalibrací se zobrazí výzva k odpočítávání 5 sekund

za ikonou závěrky na stavovém řádku, což může být pro zrušení této kalibrace

během odpočítávání krátkým stisknutím tlačítka Vypínač (5). V tomto režimu je

puškohled může být uživatelem kalibrován pomocí Vypínač (5).

M režim (manuální). zmáčkniVypínač (5) krátce pro aktivaci závěrky

kalibrace bez zavření krytu objektivu (interní závěrka zakrývá snímač).

Režim B (pozadí). Zavřete kryt objektivu a stiskněte Vypínač (5) Krátce. A

se na domovské obrazovce objeví výzva jako „krycí čočka během kalibrace“, pozadí

kalibrace se spustí po 2s.

-

-
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11. Digitální zoom

Tubusový puškohled podporuje rychle

zvýšit základní zvětšení z 3,0 na

12.0, zvětšení obrázku 1x až 4x.

- Na domovské obrazovce otočte ovladačem

prsten (7) pro plynulé přiblížení základny

zvětšení.

Otočením po směru hodinových ručiček přiblížíte, proti směru hodinových ručiček oddálíte.

Během zoomování se na obrazovce objeví výzva k zesílení faktoru v reálném čase a

zmizí za 2 s bez operace. Mezitím se horní stavový řádek aktualizuje s novým

zvětšení.

-

-

12. Fotografování a nahrávání videa

Řada Tube je vybavena funkcí pro nahrávání videa a fotografování

pozorovaný snímek, který je uložen na vestavěné 16GB paměťové úložiště.

Soubory fotografií a videí jsou pojmenovány podle času, proto se doporučuje resetovat datum a

čas v hlavní nabídce před použitím funkcí fotografie a videa (viz Hlavní menu -

Nastavení - Nastavení data/času v této příručce) nebo k synchronizaci data a času v

Outdoorová aplikace InfiRay.

Fotografování

- Na domovské obrazovce krátce stiskněte Tlačítko fotografie (3) vyfotit. The

obraz zamrzne na 0,5 sekundy a v levém horním rohu se zobrazí ikona fotoaparátu

obrazovka.

Fotografie se ukládají do vestavěného úložiště.-

Nahrávání videa

- Na domovské obrazovce dlouze stiskněte Tlačítko fotografie (3) pro zahájení nahrávání videa.
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- Když se spustí nahrávání videa, ikona

a časovač nahrávání videa

zobrazeno v HH:MM:SS (hodina:minuta:

druhý) formát se objeví v horní části

vpravo na obrazovce.

Při nahrávání krátce stiskněte Fotografování

Tlačítko (3) vyfotit.

Dlouhé stisknutí Tlačítko fotografie (3) zastavit a uložit záznam videa;

Všechna videa a fotografie se uloží do vestavěného úložiště.

-

-

-

Tipy:

- Během nahrávání videa můžete vstoupit do nabídky a procházet ji.

- Zaznamenané fotografie a videa se ukládají na vestavěnou paměťovou kartu zařízení

formát IMG_HHMMSS_XXX.jpg (pro fotografie), VID_HHMMSS_XXX.mp4 (pro videa).

HHMMSS - hodina/minuta/sekunda；XXX - třímístné počítadlo (pro videa a fotografie).

- Počítadlo používané pro názvy multimediálních souborů nelze vynulovat.

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

Pozor:

- Maximální délka nahraného video souboru je 5 minut. Po uplynutí této doby se video 

automaticky nahraje do nového souboru.

- Počet nahraných souborů je omezen kapacitou vnitřní paměti.

- Pravidelně kontrolujte dostupné místo na vestavěné paměťové kartě a přesuňte záznam na jiné 

paměťové médium, abyste uvolnili místo na paměťové kartě.

- Grafická data (stavový řádek, ikony a nabídka) v nahraných souborech videa a fotografií se 

nezobrazují.

Přístup do paměti

Když je zařízení zapnuto a připojeno k počítači, rozpozná jej

počítače jako flash paměťová karta, která slouží pro přístup do paměti zařízení a
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vytvářet kopie obrázků a videí.

-

-

Zapněte puškohled a připojte jej k počítači pomocí kabelu typu C.

Dvakrát klikněte na „můj počítač“ na ploše – dvojitým kliknutím otevřete pojmenované zařízení

"Infiray" - dvakrát klikněte a otevřete zařízení s názvem „Interní úložiště“

pro přístup k vestavěné paměti.

-

-

-

V úložišti jsou různé složky pojmenované podle času

Fotografie a videa zaznamenané v daný den se ukládají do složek

Vyberte požadované soubory nebo složky, které chcete zkopírovat nebo odstranit.

.

13.Stavový řádek

Stavový řádek je v horní části obrazovky a zobrazuje informace o aktuálním provozním 

stavu puškohledu, zleva doprava:

1. Režim obrazu ( :Žhavá bílá; :Žhavá černá; :Žhavá červená; 

Pseudobarva)

2. Skutečný typ nulování a vzdálenost (např. A100m)

3. Režim Ultraclear ( : Ultraclear vypnuto;

: Zvýraznění cíle; :

: Ultraclear zapnuto)

4. Aktuální zvětšení (např. 3,0×)

5. Režim kalibrace (odpočítávací časovač

režimu s 5 sekundami zbývajícími do automatické kalibrace). Zobrazí se pouze časovač

poté, co se teplota mikrobolometru ustálí (po 10 minutách nepřetržitého provozu

obsluha puškohledu). Ihned po zapnutí puškohledu závěrka

kalibrace se aktivuje automaticky bez zobrazení časovače.

6. Kompas (když je zapnutý)

7. Stav a doba pohotovostního režimu (např. 2 min)

se objeví místo kalibrace
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8. Video výstup (když je zapnutý)

9. Wi-Fi připojení ( : Wi-Fi vypnuto; : Wi-Fi zapnuto)

10. Hodiny (v hlavní nabídce nebo v aplikaci InfiRay Outdoor pro nastavení času)

11. Indikátor napájení vyměnitelné baterie

12. Úroveň vybití vestavěné baterie

Oznámení: když je ikona zelená, znamená to, že úroveň nabití baterie je více než 20 %; červená ikona

prostředky jsou na nízké úrovni a je třeba je nabít nebo vyměnit; když je ikona blesku

uvnitř znamená externí napájení a nabíjení vestavěné baterie.

14. Funkce místní nabídky

Základní nastavení (včetně typu nitkového kříže, barvy nitkového kříže, ostrosti obrazu, nulovací vzdálenosti)

lze změnit v místní nabídce.

-

-

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko ovladače (7) pro vstup do místní nabídky;

Otočte kroužkem ovladače (7) pro přepínání mezi funkcemi, jak je popsáno níže. 

Vybrané možnosti budou zvýrazněny na pozadí:

- Typ zaměřovacího kříže: krátce stiskněte tlačítko ovladače (7) změnit typ nitkového kříže z 1 na 6.

- Barva nitkového kříže: krátce stiskněte tlačítko ovladače (7) pro změnu barvy nitkového kříže 

mezi bílou, černou, červenou a zelenou.

- Ostrost obrazu: krátce stiskněte tlačítko ovladače (7) pro změnu hodnoty 

ostrosti obrazu z 1 na 5.

- Nulovací vzdálenost: krátce stiskněte tlačítko ovladače (7) pro změnu výchozí nulovací 

vzdálenosti;

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro uložení úprav a opuštění nabídky nebo počkejte 5 

sekund na automatické ukončení.

-
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15. Funkce hlavní nabídky

-

-

-

Vstupte do hlavní nabídky dlouhým stisknutím tlačítka ovladače (7) na domovské obrazovce.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro pohyb mezi položkami hlavní nabídky.

Pohyb v hlavním menu je cyklický: když kurzor dosáhne poslední položky menu

první stránce, bude pokračovat od první položky nabídky na druhé stránce. Když

kurzor se nachází na první položce první stránky, přesune se na poslední položku nabídky

na druhé stránce začne otáčením prstence ovladače proti směru hodinových ručiček (7).

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce upravte aktuální parametry nebo otevřete

podpoložky.

Ve všech rozhraních nabídek dlouze stiskněte tlačítko ovladače (7) pro uložení úprav a ukončení

na domovskou obrazovku nebo krátce stiskněte Vypínač (5) pro návrat na nejvyšší úroveň

rozhraní nabídky bez uložení.

K automatickému odchodu z hlavní nabídky na domovskou obrazovku dojde po 15 sekundách

nečinnost.

Po opuštění hlavní nabídky umístění kurzoru

relace (tj. dokud se puškohled nevypne). Po restartu puškohledu a

při vstupu do menu bude kurzor na první položce menu.

-

-

-

- je uložena pouze pro jednu práci
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Strana 1 hlavního menu Strana 2 hlavního menu

Obsah a popis hlavní nabídky

Položka nabídky Podnabídka

Zapnutí/vypnutí režimu Ultraclear

-

-

-

Ultraclear

Režim

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro vstup do hlavní nabídky.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr Ultraclear položka nabídky.

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro zapnutí/vypnutí Ultraclear

režimu spolu se zvukem kalibrace závěrky.

Zapnout/vypnout Wi-Fi

-

-

-

Wi-Fi Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro vstup do hlavní nabídky.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr Wi-Fi položka nabídky.

Krátce stiskněte tlačítko ovladače (7) pro zapnutí/vypnutí Wi-Fi.

Zapnutí/vypnutí video výstupu

-

-

-

-

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro vstup do hlavní nabídky.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr Video výstup položka nabídky.

Krátce stiskněte tlačítko ovladače (7) pro zapnutí/vypnutí videa.

Funkce video výstupu umožňuje konektivitu s věčným displejem resp

nahrávací zařízení.

Video

Výstup

Vyberte režim kalibrace

K dispozici jsou tři režimy kalibrace: automatický (A), manuální (M) a

Pozadí (B).

Zvolený režim kalibrace se zobrazí ve stavovém řádku (viz Postavení

Kalibrace
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Bar sekce).

-

-

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro vstup do hlavní nabídky.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr Režim kalibrace položka nabídky.

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do Režim kalibrace 

podnabídka.

Otočte kroužkem ovladače (7) vyberte jeden z níže popsaných 

režimů kalibrace:

- Automatický. Software určí potřebu kalibrace v automatickém 

režimu. Proces kalibrace se spustí automaticky.

- Manuál. Uživatel nezávisle určuje potřebu kalibrace na základě 

kvality pozorovaného obrazu.

- Pozadí. Před zahájením kalibrace zavřete kryt objektivu.

- Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro potvrzení vašeho výběru.

-

-

Zapnutí/vypnutí funkce digitálního kompasu

-

-

-

-

stavový řádek.

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro vstup do hlavní nabídky.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr Kompas položka nabídky.

Krátce stiskněte tlačítko ovladače (7) pro zapnutí/vypnutí digitálního kompasu.

Když je funkce kompasu zapnutá, zobrazí se uprostřed nahoře

Kompas

Gravitace

Senzor

Zapněte/vypněte snímač gravitace

-

-

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro vstup do hlavní nabídky.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr Senzor gravitace Jídelní lístek
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položka.

Krátce stiskněte tlačítko ovladače (7) pro zapnutí/vypnutí snímače gravitace.

Na obou stranách obrazovky se zobrazí dvě stupnice, když je

-

-

gravitační senzor je zapnutý.

- Levá stupnice ukazuje úhel sklonu a pravá ukazuje úhel sklonu.

Vyberte profil nulování

-

-

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro vstup do hlavní nabídky.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr Nulování profilu Jídelní lístek

položka.

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do Nulování profilu

podnabídka.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr jednoho ze tří profilů (označené

s písmeny A, B, C).

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro potvrzení vašeho výběru.

Název vybraného profilu se zobrazí ve stavovém řádku nahoře

displeje.

Nulování

Profil

-

-

-

-
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Pro vynulování vašeho puškohledu je potřeba nastavit nulovací profil a nulování

nejprve vzdálenost. Řada trubic podporuje nulovací vzdálenost v rozsahu 1

do 999 m.

-

-

-

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro vstup do hlavní nabídky.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr Nulování položka nabídky.

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do Nulování podnabídka

(volba nulové vzdálenosti).

Otočte kroužkem ovladače (7) vybrat jednu Nulovací vzdálenost na základě

na přednastavenou cílovou vzdálenost.

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do Nulovací vzdálenost

podnabídka, jak je uvedeno níže.

-

-

Nulování

- Pokud je nulovací vzdálenost stejná jako přednastavená

vzdálenost, můžete vynulovat svůj puškohled přímo jako

následuje.

Otočte kroužkem ovladače (7) vybrat Nulování 

položka nabídky v Nulovací vzdálenost podnabídka.

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do

Nulování

-

-
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Nulování rozhraní.

- Souřadnice X a Y nitkového kříže jsou

zobrazené v levém horním rohu obrazovky.

Zamiřte a vystřelte na cíl.

Stiskněte a podržte tlačítko Tlačítko palety (6) a

Tlačítko fotografie (3) současně až do symbolu

-

-

zmrazit

a obraz zamrzne.

Nastavte polohu záměrného kříže otáčením ovladače

se objeví na levé straně obrazovky,

-

prsten (7) dokud nitkový kříž neodpovídá bodu

dopad. Pro podrobný popis záměrného kříže

seřízení, viz Nulování sekce.

- Pokud nulovací vzdálenost není stejná jako přednastavená

objektu, zde můžete nastavit vzdálenost.

- Vybrat neprimární vzdálenost a zadejte

podnabídku pro obsluhu krátkým stisknutím tlačítka

tlačítko ovladače (7).

- Otočte kroužkem ovladače (7) vybrat Resetovat

Nulovací vzdálenost položka nabídky.

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce, dva trojúhelníky

nad a pod číslem se objeví ikony

Resetovat nulování

Vzdálenost

-
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.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro resetování 

hodnoty čísla z 0 na 9.

- Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro přepnutí 

mezi třemi čísly.

- Po resetování stiskněte a podržte ovladač

knoflík (7) uložit a ukončit.

Ve stavu se objeví nová nulová vzdálenost

pruh v horní části displeje.

-

-

Nastavte pohotovostní stav a čas

-

-

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro vstup do hlavní nabídky.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr Nastavení pohotovostního režimu Jídelní lístek

položka.

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do Nastavení pohotovostního režimu

podnabídka.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr jedné ze čtyř možností (2min,

4 minuty, 6 minut, vypnuto).

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro potvrzení výběru a odhalení

ve stavovém řádku v horní části displeje.

Pokud je vybrána možnost Vypnuto, znamená to, že pohotovostní režim je vypnutý.

-
Pohotovostní

Nastavení

-

-

-

Pozor:
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- Pohotovostní režim bude aktivní, když je puškohled nakloněn nahoru 

nebo dolů v úhlu větším než 70° a doleva nebo doprava pod úhlem

více než 30°.

- Puškohled nebude stát, když je ve stavu střelby.

Vadné pixely jsou pixely, které nemění jas ve srovnání s

ostatní na snímku jsou buď jasnější, nebo tmavší než okolní

pixelů. Řada Tube nabízí možnost odstranění případných vadných pixelů

na senzoru pomocí softwaru, stejně jako ke zrušení jakéhokoli mazání.

-

-

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro vstup do hlavní nabídky.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr Oprava vad pixelů

položka nabídky.

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do Vada pixelů

Oprava rozhraní.

Uprostřed se objeví malý křížový kurzor namísto nitkového kříže

obrazovka.

Vlevo dole se zobrazí okno Obraz v obraze (PIP).

rohu obrazovky.

Souřadnice kurzoru a počet opravených pixelů jsou

zobrazena napravo od okna PIP.

V pravé části okna PIP jsou zobrazeny výzvy

směr pohybu kurzoru v ose X (horizontální), osa Y

(vertikální) a počet opravených pixelů.

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro přepnutí směru mezi

-
Pixely

Přeběhnout

Oprava
-

-

-

-

-
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Osa X a osa Y.

Otočte kroužkem ovladače (7) přesuňte kurzor tak, aby byl zarovnán s

vadný pixel.

Vymažte vadný pixel krátkým stisknutím tlačítka Tlačítko napájení

(5) . Po úspěšném odstranění pixelu se Přidat zpráva

se v okně PIP na krátkou dobu objeví.

Poté odstraňte další vadný pixel přesunutím kurzoru přes

Zobrazit.

- zmáčkni Vypínač (5) krátce ve stejné poloze jako

zkalibrovaný vadný pixel pro zrušení korekce pixelů a Del

V okně PIP se na krátkou dobu objeví zpráva. Ale je to jen

omezeno na neopuštění této opravy.

Množství vadných pixelů se mění při každém přidání nebo odstranění

korekce pixelů.

PIP a informace výzvy se přesunou do levého horního rohu

na obrazovce, když se kurzor pohybuje poblíž levého dolního rohu.

Stiskněte a podržte Vypínač (5) dokud se na displeji nezobrazí „Do you

chcete tato nastavení uložit?" a možnosti „Ano“ a „Ne“.

Otočte kroužkem ovladače (7) vyberte „Ano“ pro uložení a ukončení, nebo vyberte

'Ne' pro zrušení ukládání a ukončení.

zmáčkni Vypínač (5) krátce pro potvrzení vašeho výběru.

Když je vybráno Ano, a Úspora 5 sekund se objeví odpočítávání

obrazovka. Po výzvě se vrátí na domovskou obrazovkuUkládání

úspěšný objeví se.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Zkalibrujte digitální kompas

-

-

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro vstup do hlavní nabídky.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr Kalibrace kompasu

položka nabídky.

- Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do Kompas

Kalibrace rozhraní.

Na obrazovce se objeví ikona jako trojosý souřadnicový systém.

Podle pokynů ikony otáčejte puškohledem ve třech osách

alespoň 360 stupňů pro každou osu za 15 sekund.

Po 15 s je kalibrace dokončena a opustí se domovská obrazovka.

-

-
Kompas

Kalibrace

-

-

-

-

-

-

Vyberte obecná nastavení

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) pro vstup do hlavní nabídky.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr Nastavení položka nabídky.

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do podnabídky.

Tato položka nabídky umožňuje konfigurovat následující nastavení.

Nastavení
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Nastavení data

- Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do

datum podnabídka. Datum se zobrazí v

formát yy/mm/dd.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr požadovaného

rok, měsíc a den.

- Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro přepnutí

mezi číslicemi.

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7).

uložte zvolené datum a odejděte z

podnabídka.

-

datum

-

-

Nastavení času

- Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do

Čas podnabídka. Čas se zobrazuje ve 24 hodinách

formát.

Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr hodiny

Čas

-

26



a minutovou hodnotu.

- Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro přepnutí

mezi hodinou a minutou.

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7).

uložte zvolené datum a odejděte z

podnabídka.

-

Výběr jazyka

- Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do

Jazyk podnabídka.

- Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr

jazyk mezi angličtinou a ruštinou.

Potvrďte svůj výběr krátkým stisknutím tlačítka

tlačítko ovladače (7).

Návrat do podnabídky proběhne automaticky.

-

Jazyk

-

Jednotky

Opatření

Výběr měrných jednotek

- Stiskněte tlačítko ovladače (7) vstoupit do Jednotky

míry podnabídka.
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- Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr jednotky

měření -metry nebo yardy.

Potvrďte svůj výběr krátkým stisknutím tlačítka

tlačítko ovladače (7).

Návrat do podnabídky proběhne automaticky.

-

-

Zapnutí/vypnutí automatického skrývání stavu

- Otočte kroužkem ovladače (7) vybrat Postavení

Automatické skrývání položka nabídky.

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do

Stav Automatické skrývání podnabídka.

Otočte kroužkem ovladače (7) vybrat na nebo vypnuto.

Potvrďte svůj výběr krátkým stisknutím tlačítka

tlačítko ovladače (7).

Návrat do podnabídky proběhne automaticky.

-

-

-Postavení

Úkryt

Auto

-

Obnovit tovární nastavení

- Otočte kroužkem ovladače (7) vybrat Továrna

Rese položka nabídky.

Obnovení továrního nastavení
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- Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do

Factory Rese podnabídka.

Otočte kroužkem ovladače (7) vyberte „Ano“ pro 

obnovení továrního nastavení nebo „Ne“ pro zrušení

akce.

Potvrďte svůj výběr krátkým stisknutím tlačítka

tlačítko ovladače (7).

Puškohled se restartuje, pokud je vybráno 'Ano';

Pokud je vybráno 'Ne', akce bude zrušena a

se vrátí do podnabídky.

Následující nastavení se vrátí na výchozí hodnoty:

Režim obrazu: Rozpálený do běla;

Nulování: A100

Ultrajasný režim: Vypnuto;

Zvětšení: 3,0 x;

Režim kalibrace: Automatický;

Digitální kompas: Vypnuto

Pohotovostní: Vypnuto;

Video výstup: Vypnuto

Wi-Fi: Vypnuto

Senzor gravitace: Vypnuto

Jazyk: Angličtina

Jednotky měření: Metr

Stav Automatické skrývání: Vypnuto

-

-

-

-
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Zobrazit informace o zařízení

- Otočte kroužkem ovladače (7) vybrat Info Jídelní lístek

položka.

Příslušné informace o pušce zobrazí a

krátkým stisknutím tlačítka ovladače (7).

Tato položka umožňuje uživateli zobrazit následující

informace o puškohledu: produkt

model, GUI verze, SYS Info, Boot verze,

FPGA, PN a SN číslo puškohledu,

Verze hardwaru.

Stiskněte a podržte tlačítko ovladače (7) vrátit

do podnabídky.

-

-

Info

-

16. Funkce PIP

Funkce PIP (Picture in Picture) vám umožňuje vidět jak zvětšený obraz v a

konkrétní okno a hlavní obrázek.

- Stiskněte a podržte Tlačítko palety (6) na domovské obrazovce pro zapnutí/vypnutí PIP
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funkce.

- V horní části se zobrazí samostatné „okno“.

zobrazení současně s hlavním obrazem.

- Obrázek v samostatném okně je obrázek

plochy nitkového kříže zvětšené dvakrát.

- Otočte kroužkem ovladače (7) pro zvětšení

hlavní obrázek, obraz PIP se zvětší 2

časy synchronně.

17. Stadiametrický dálkoměr

Řada trubek je vybavena stadiametrickým dálkoměrem, který umožňuje odhadnout

přibližná vzdálenost k objektu, pokud je známa jeho velikost.

- Na domovské obrazovce stiskněte a podržte tlačítko Tlačítko jasu (4) pro zapnutí/vypnutí 

funkce stadiametrického dálkoměru.

- Na displeji se zobrazí dvě vodorovné čáry pro měření, ikony a čísla měřené vzdálenosti 

pro tři objekty

právo.

- Objekty mají tři předdefinované hodnoty:

- Jelen: 1,7 m vysoký

- Kanec: 0,9 m vysoký

- Zajíc: 0,2 m vysoký

- Najděte objekt uprostřed měřicích čar a otočte prstencem ovladače

(7) k posunutí čar tak, aby se objekt nacházel přímo mezi čárami měření. Otočením ve směru 

hodinových ručiček čáry prodloužíte a proti směru hodinových ručiček zmenšíte. Cíl

dosah se automaticky přepočítává spolu s pohybem.

- Střed a barva měřicích čar je stejná jako u nitkového kříže.

- Chcete-li změnit jednotku měření (metry nebo yardy), viz Hlavní menu - Nastavení - 

Jednotka měření podnabídka.
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- Dlouhé stisknutí Tlačítko jasu (4) pro ukončení režimu stadiametrického dálkoměru.

18. Stav Auto Hiding

Tato funkce umožňuje automatické skrytí informací GUI v jiném rozhraní než

nitkový kříž, aby byl obraz nenápadný.

-

-

-

-

-

-

-

Otočte kroužkem ovladače (7) vybrat Nastavení položku nabídky v hlavní nabídce.

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do Nastavení podnabídka.

Otočte kroužkem ovladače (7) vybrat Stav Automatické skrývání položka nabídky.

Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro vstup do Stav Automatické skrývání podnabídka.

Otočte kroužkem ovladače (7) vybrat Na nebo Vypnuto.

Potvrďte svůj výběr krátkým stisknutím tlačítka ovladače (7).

Když je výběr Na, budou ikony GUI v rozhraní včetně stavového řádku

automatické skryté po 8 sekundách bez jakékoli operace. Pouze obraz a záměrný kříž

se zobrazí.

Informace GUI se znovu zobrazí po stisknutí libovolného tlačítka.

Teprve po zobrazení GUI lze s tlačítkem a nabídkou manipulovat.

-

-

19. Funkce Wi-Fi

Řada Tube má funkci pro bezdrátovou komunikaci s mobilním zařízením (smartphone popř

tabletu) přes Wi-Fi.

- Chcete-li aktivovat bezdrátový modul, vstupte do hlavní nabídky dlouhým stisknutím tlačítka 

ovladače (7).

- Otočte kroužkem ovladače (7) pro výběr Wi-Fi položka nabídky.

- Stiskněte tlačítko ovladače (7) krátce pro zapnutí/vypnutí modulu Wi-Fi.

- Když je modul Wi-Fi vypnutý, ikona zobrazená ve stavovém řádku je

když je zapnutá Wi-Fi.

- Puškohled je rozpoznán externím zařízením pod názvem „Tube_XXXXXX“, XXXXXX je 

posledních šest číslic sériového čísla, které se skládá z čísel a písmen.

- Vyberte tento signál Wi-Fi a zadejte heslo (výchozí je 12345678) na mobilu, abyste

a ikona je
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nastavit připojení.

- Po úspěšném připojení k Wi-Fi mohou uživatelé manipulovat se zařízením prostřednictvím aplikace.

- Zahájení InfiRay venkovní aplikace na vašem mobilním zařízení (viz Aktualizace a APP

sekce).

Nastavte název a heslo Wi-Fi

Název Wi-Fi a heslo řady Tube lze resetovat v InfiRay venkovní

aplikace.

- Po připojení k mobilnímu zařízení najděte

a klikněte na ikonu "nastavení".

InfiRay venkovní pro vstup do nastavení

rozhraní.

- Do textového pole zadejte a odešlete nový

název (SSID) a heslo Wi-Fi.

- Aby bylo možné přijmout nové, je třeba restartovat zařízení

efekt jména a hesla.

v

-

Poznámka! Po obnovení továrního nastavení se obnoví také název a heslo Wi-Fi

na výchozí tovární nastavení.

20. Aktualizace a InfiRay Outdoor

Podpora tubusových termovizních puškohledů InfiRay venkovní technologie, která

umožňuje přenášet obraz z termokamery do chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím

Wi-Fi v režimu reálného času.

Podrobné pokyny najdete na InfiRay venkovní v samostatné brožuře na místě

www.xinfrared.com.

Konstrukce puškohledu poskytuje možnost aktualizace softwaru. Aktualizace je možná přes

a InfiRay venkovní aplikace. Také je možné stáhnout a aktualizovat software z

oficiální stránky: www.xinfrared.com.
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O InfiRay Outdoor

- Můžeš dostat InfiRay venkovní aplikace na oficiálních stránkách: www.xinfrared.com; nebo

vyhledejte „InfiRay Outdoor“ v App Store a stáhněte si aplikaci; nebo naskenujte následující QR kód

ke stažení.

- Po dokončení instalace otevřete aplikaci InfiRay Outdoor.

- Pokud je váš puškohled již připojen k mobilnímu zařízení, zapněte jej

data v mobilním zařízení. Po připojení se provede detekce aktualizace

automaticky s výzvou v aplikaci. Klikněte na 'Nyní' pro stažení aktualizací nebo

klikněte na 'Později' pro aktualizaci později.

- InfiRay venkovní automaticky uloží poslední připojené zařízení. Pokud tedy

puškohled se nespojil s vaším mobilním zařízením, ale propojil se s InfiRay venkovní

dříve se při zapnutí zobrazí výzva k aktualizaci, pokud existuje aktualizace InfiRay

Venkovní. Aktualizaci si můžete nejprve stáhnout přes mobilní Wi-Fi a poté připojit

puškohled s mobilním zařízením pro dokončení aktualizace.

- Po dokončení aktualizace bude zařízení rootováno.

21. Technická kontrola

Před každým použitím se doporučuje provést technickou kontrolu

puškohled. Zkontrolujte následující:

- Vzhled puškohledu (na těle by neměly být žádné praskliny).

- Stav čočky předmětu a okuláru (nemají být praskliny, mastné skvrny,
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nečistoty nebo jiné usazeniny).

- Stav dobíjecí baterie (měla by být nabitá).

- Ovládací prvky/tlačítka by měly být funkční.

22. Údržba

Údržba by měla být prováděna alespoň dvakrát ročně a zahrnuje následující

kroky:

- Otřete vnější povrch kovových a plastových dílů od prachu bavlněným hadříkem.

K čištění lze použít silikonové mazivo.

- Vyčistěte elektrické kontakty a sloty pro baterie na puškohledu pomocí nemastného prostředku

organické rozpouštědlo.

- Zkontrolujte optiku čočky a okuláru. V případě potřeby odstraňte nečistoty a písek

z optiky (dokonalé je použít bezkontaktní metodu). Čištění exteriéru

optika by měla být provedena čisticími prostředky určenými speciálně pro tento účel.

23. Odstraňování problémů

V tabulce jsou uvedeny všechny problémy, které mohou nastat při obsluze puškohledu. Vykonat

doporučené kontroly a kroky pro odstraňování problémů v pořadí uvedeném v tabulce. Li

se vyskytují závady, které nejsou uvedeny v tabulce nebo není možné závadu opravit

sami, vraťte puškohled do opravy.

Chyba Pravděpodobná příčina Řešení

Puškohled nebude

zapnout.

Baterie jsou úplně

vybitý.
Nabijte baterii.

Puškohled nebude USB kabel je poškozený. Vyměňte kabel USB.

pracovat s externím

zdroj napájení.

Externí zdroj energie je

vybitý.
Zkontrolujte externí zdroj napájení.

Obraz je rozmazaný, Je nutná kalibrace. Proveďte kalibraci obrazu
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není jasné, ne

vyvážené, se strunami

podle Kalibrace

části tohoto návodu.

Obraz je také

temný.

Úroveň jasu je také

nízký.

Upravte jas obrazovky.

Upravte ostrost obrazu pomocí

otáčením seřizovače objektivu.

Otřete vnější optiku

povrchy měkkým bavlněným hadříkem. Nechat

puškohled vyschnout ponecháním v a

teplém prostředí po dobu 4 hodin.

Zkontrolujte, zda byl puškohled

bezpečně namontované.

Ujistěte se, že používáte totéž

Objektiv není zaostřen.

GUI je přehledné, ale

obraz je rozmazaný.

Je tam prach popř

kondenzát na

vnitřní nebo venkovní optické

povrchy čoček.

Puškohled není

bezpečně namontované nebo

držák není upevněn na

puškohled.

typ a ráži střel jako

když puškohled a zbraň

byly zpočátku vynulovány.

Pokud byl váš puškohled vynulován v

Zaměřovací záměrný kříž

směny po výstřelu

kola.

v létě a používání v zimě (příp

naopak), mírný posun

nulového bodu je možný.

Nastavte puškohled podle

a Zapnutí a obraz

Nastavení sekce.

Zkontrolujte vnější povrchy

čočky objektivu a okuláru,

v případě potřeby je otřete

Puškohled nebude

zaměřit se.

Špatné nastavení.

prach, kondenzace, námraza atd.

V chladném počasí můžete použít

speciální nátěry proti zamlžování (např.
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stejné jako u korekčních brýlí).

Puškohled nemůže Nesprávné heslo Wi-Fi. Zadejte správné heslo

spojit s

smartphone a

tableta.

Příliš mnoho signálů Wi-Fi

kolem puškohledu.

Přesuňte zařízení do oblasti s č

nebo méně signálů Wi-Fi.

Smartphone nebo tablet je

mimo dosah silného

Wi-Fi signál. Existují

překážky mezi

zařízení a

smartphone nebo tablet

(např. betonové zdi).

Signál Wi-Fi je

chybí nebo je přerušeno

Přemístěte zařízení, dokud nebude Wi-Fi

signál je stabilní.

Obrázek

pozorovaný objekt

chybí.

Pozorování skrz

sklenka.

Odstraňte sklo z pole

vidění.

Kvalita obrazu taky

nízká nebo detekce

rozsah je snížen.

Tyto problémy se mohou objevit během pozorování v nepříznivém stavu

povětrnostní podmínky (sníh, déšť, mlha atd.).

V kladných teplotních podmínkách jsou objekty pozorovány

(okolí a pozadí) se zahřívají jinak

tepelnou vodivostí, čímž vzniká vysoká teplota

kontrast. V souladu s tím kvalita obrazu produkovaná termálním

imager bude vyšší.

V podmínkách nízké teploty jsou objekty pozorovány

(pozadí) se ochladí na zhruba stejnou teplotu,

a teplotní kontrast je tedy podstatný

snížena a kvalita obrazu (zoom) se sníží. Toto je a

charakteristický rys termokamery.

Když je puškohled

používá se v nízkých

teplota

podmínky, obraz

kvalita

okolí je horší

než v kladném

teplota

podmínky.
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