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1. Popis

Clip CH50 V2 je přední nástavec navržený jako infračervené expanzní zařízení

pohled za denního světla. Na rozdíl od zařízení pro noční vidění založené na vylepšení obrazu,

Clip CH50 V2 nepotřebuje externí zdroj světla a není ovlivněn silným světlem

vystavení. Lze jej použít v noci nebo za špatných povětrnostních podmínek jako je mlha, déšť, smog

a dokáže detekovat předměty přes překážky, jako jsou větve, vysoká tráva, husté křoví

a tak dále. Clip CH50 V2 má široké použití včetně nočního lovu,

pozorování a orientace v terénu, pátrací a záchranné operace.

Použití předního nástavce řady Clip zahrnuje několik výhod oproti nočnímu lovu

s tradiční optikou nebo dokonce s přístroji pro noční vidění. Připojení řady klipů k a

Tradiční dalekohled poskytuje stejné pohodlí při střelbě s denní optikou jako vy

jste zvyklí, včetně vašeho stávajícího záměrného kříže a oční úlevy. Přední řada klipů

Nástavec vám dokonce umožňuje i nadále využívat proměnnou vašeho puškohledu

zvětšení.

Obr. 1-1 Clip CH50 V2 termovizní nástavec
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2. Komponenty a ovládací prvky

Obr. 2-1 Úvod do funkce

2.1 Komponenty

Ne. název Popis funkce

① Krytka objektivu Ochrana objektivu a použití pro korekci pozadí

② Objektiv --

Používá se k nastavení ohniskové vzdálenosti objektivu, aby se dosáhlo

aby byl obraz nejčistší, když je obraz nevýrazný.
③ Knoflík ostření objektivu

④ Tlačítko napájení (P). Zapnout / Vypnout / Pohotovostní režim / Nahoru / Doleva

⑤ Tlačítko Menu (M). Vstup do menu / přepínač parametrů

⑥ Tlačítko opravy (C). Korekce závěrky / Korekce pozadí / Dolů / Vpravo

⑦ Okulár nástavce Okulár jako infračervený expanzní nástavec denního zaměřovače

Kroužek bajonetového typu popř

okulár nástavce

Slouží k uzamčení adaptérového kroužku mezi zaměřovačem pro denní světlo a

příloha
⑧

baterie

Pokrýt

Přihrádka Použití dvou baterií, které jsou CR123, CR123A nebo 16340 to

dodávat energii.
⑨

⑩ Rozhraní typu C Používá se pro datovou komunikaci a externí napájení
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2.2 Ovládací prvky

Provoz v normálním režimu zobrazení Provoz v režimu menu / kalibrační rozhraní

Krátký stisk Dlouhé stisknutí Krátký stisk Dlouhé stisknutí

Pohotovostní režim /

Probuďte se

Zapnutí /

Vypnout

P (4)

Knoflík

Upravte parametr

/ Posunout možnosti nahoru

P (4)Knoflík --

Zadejte

Jídelní lístek

Navigace

Zadejte

pokročilý

Jídelní lístek

Přepínač funkcí /

Parametry

výběr

M (5)

Knoflík

Uložit a odejít

Jídelní lístek

M (5)Knoflík

Upravit

parametr / rolování

možnosti dolů

Závěrka

Kalibrace

Pozadí

Kalibrace

C (6)

Knoflík
C (6)Knoflík --

Zvyšte

vzdálenost mezi

měřící tyče

P (4)

Knoflík

Rychle přibližujte

v
Vstupte

stadiametrické

dálkoměr

rozhraní

M (5)Knoflík

+ P (4)Knoflík

M (5)

Knoflík
-- -- Výstup

Snížit

vzdálenost mezi

měřící tyče

C (6)

Knoflík

Rychle přibližujte

ven

Zadejte

kompas

kalibrace

rozhraní

P (4)Tlačítko +

C (6)Knoflík
--
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8.Nabídka / Ikony stavového řádku

Nastavení jasu obrazovky — čtyři úrovně

Režim obrazu: B (žhavá černá), W (žhavá bílá), R (žhavá červená), C (pseudobarva)

Ostrost obrazu: úrovně 1-4

E-zoom (pouze pro monokulární: ×1,×2,×4)

Ultrajasný režim

Možnost Bluetooth

Bluetooth připojeno

Možnost výstupu videa

Video výstup je zapnutý

Automatická kalibrace závěrky

Typ záměrného kříže, čtyři přizpůsobené druhy

Výběr typu baterie

Zítra

Kalibrace obrazu

Nastavení středu E-Zoom

Špatná možnost korekce pixelů

Obnovení továrního nastavení

Návrat do hlavní nabídky

Indikátor kapacity baterie

Napájecí zdroj typu C

Orientační posun

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. 7
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4. Specifikace

Modelka Spona CH50 V2

Parametry detektoru

Typ detektoru Vox nechlazený

Řešení 640 * 512

Velikost pixelů 12um

NETD ≤40 mil

Snímková frekvence 50 Hz

Parametry optiky

Objektiv 50 mm

Zorné pole 8,8 ° × 7,0 °

Doporučené zvětšení dne

pohled

× 1- × 9

E-zoom × 1 / × 2 / × 4

Detekční rozsah

(Cílová velikost: 1,7 m × 0,5 m, P (n) = 99 %)
2597 m

Parametry zobrazení

Typ OLED

Řešení 1024 × 768

Elektrické parametry

baterie CR123 × 2/16650 × 2

Max. Životnost baterie 4h / 7h

Spotřeba energie ＜1200 mW

Externí rozhraní

Rozhraní USB Typ-C

Video výstup PAL (RCA port)

Externí napájení Typ-C

Funkce

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. 8
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Digitální kompas √

Pohybový senzor √

Dálkové ovládání Bluetooth

Fyzikální parametry

Hodnocení IP IP66

Hmotnost (bez baterií) ＜570 g

Dimenze 175 mm × 74 mm × 68 mm

Adaptérový kroužek M52 × 0,75

5. Charakteristika a funkce produktu

⚫ 12μm termovizní detektor

⚫ Dosah detekce přes 2,5 km

⚫ Displej AMOLED s vysokým rozlišením 1024 × 768

⚫ Není vyžadováno opětovné nulování a rychlé připojení

⚫ Okulár s ohniskovou vzdáleností 48 mm

⚫ E-zoom s nedotčenou přesností míření

⚫ Známá přesnost

⚫ Bluetooth dálkové ovládání

⚫ Čtyři režimy obrazu - bílá horká, černá horká, červená horká, pseudo barva

⚫ Monokulární digitální zoom: × 1, × 2, × 4

⚫ Doporučené zvětšení denního zaměřovače: × 1- × 9

⚫ Napájení rozhraní typu C a přenos dat

⚫ PAL analogový video výstup

⚫ Vestavěný kompas, pohybový senzor

⚫ Stupeň krytí IP66

⚫ Kompaktní velikost a velká odolnost proti nárazu

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. 9
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6. Operační systém

6.1 Zapnutí / vypnutí

Stiskněte a podržteP (4)tlačítko po dobu 3 s pro spuštění zařízení, obrázek se objeví na

zobrazit obrazovku. Po 6s se zařízení zapne.

Stiskněte a podržteP (4)tlačítko po dobu asi pěti sekund pro vypnutí zařízení.

6.2 Pohotovostní režim

Stisknutím tlačítka přejděte do pohotovostního režimu / opusťte jejP (4)stiskněte krátce pro úsporu energie.

6.3 Stavový řádek

Stavový řádek je umístěn ve spodní části obrazovky, kde se zobrazují informace jako např

režim obrazu, jas obrazovky, E-Zoom, Typy záměrného kříže, Ostrost, Bluetooth (zapnuto),

ultra-jasný režim (zapnuto), výstup videa (zapnuto), stav baterie.

6.4 Navigační nabídka

V normálním zobrazovacím rozhraní stiskněteM (5)stiskněte krátce pro přepnutí v pořadí

"žádná nabídka - jas obrazovky - režim obrazu - ostrost - E-zoom - ukončení navigace

menu ". A stiskněteP (4)tlačítko aC (6)pro úpravu parametrů každého z nich

funkce. Rozhraní navigační nabídky je znázorněno na obr. 6-1.

Obr. 6-1 Navigační nabídka

⚫ Jas obrazovky：1 ~ 4 úroveň jasu.

⚫ Režim obrazu:W (žhavá bílá), B (žhavá černá), R (žhavá červená), C (pseudobarva).

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. 10



11. ulice Guiyang, YEDA,

Yantai 264006, PR Čína

+ 86-400-998-3088

⚫ Ostrost obrazu:1-4 úrovně ostrosti.

⚫ E-zoom:× 1 / × 2 / × 4.

6.5 Rozšířená nabídka

Stiskněte a podržte tlačítkoM (5)na tři sekundy pro vstup do pokročilé nabídky

rozhraní (obr. 6-2). Šest funkčních možností shora dolů je režim Ultraclear,

Bluetooth, video výstup, automatická kalibrace závěrky, typ kalibrace obrazu, typ baterie a

zítra.

V podnabídce funkce more funkce jako kalibrace obrazu, E-zoom

úprava středu, špatná korekce pixelů, obnovení továrního nastavení a návrat do hlavního menu umí

být vybrán. Podrobnosti naleznete v tabulce 6-1.

Obr. 6-2 Rozšířené rozhraní nabídky

Operace:

➢ V rozšířené nabídce stiskněteM (5)stiskněte krátce pro nastavení parametrů současnosti

nebo vstupte do sekundární nabídky.

➢ P (4)Tlačítko se používá pro posun nahoru nebo doleva.C (6)tlačítko se používá pro posun dolů nebo doprava;

➢ Stiskněte a podržteM (5)po dobu tří sekund opustíte pokročilé rozhraní nabídky.

Tabulka 6-1 Popis funkcí rozšířené nabídky

Ikona název Funkce Popis Postavení

Konverze z

normální mód

a Ultraclear

móda

V tomto režimu je obraz

je zesílen kontrast, který

je vhodný do zataženo, deště,

mlha a jiné drsné

ikona

zobrazuje na

stavový řádek.

Ultraclear

Móda

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. 11
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povětrnostní podmínky

Když je Bluetooth zapnutý, může

být provozován s

Bluetooth dálkový ovladač

nebo APP pro mobilní telefon

(hledejte prosím

připojení mobilním telefonem

do 1 minuty, jinak

Bluetooth bude

automaticky vypnuto).

ikona

zobrazuje na

stavový řádek.

Bluetooth ZAPNUTO VYPNUTO

Přeneste analogové video dovnitř

PAL přes typ C

datový kabel.

ikona

zobrazuje na

stavový řádek.

Video

Výstup
ZAPNUTO VYPNUTO

Když je tato funkce zapnutá,

zařízení může automaticky

provést závěrku

kalibrace.

Automatická závěrka

kalibrace
ZAPNUTO VYPNUTO --

obraz

Kalibrace

Typ

Až čtyři skupiny

kalibrační data mohou být

uloženy

ikona

zobrazuje na

stavový řádek.

G1 / G2 / G3 / G4

ikona

zobrazuje na

stavový řádek.

baterie

Typ

Podle toho vyberte 3V nebo 3,7V

na napětí baterie
3V / 3,7V

Otevři

podnabídka

Může být více funkcí

vybraný.
Zítra

Zadejte obrázek

kalibrace

rozhraní

Posouvání infračervených snímků,

zajistit denní světlo a infračervené záření

obrázky jsou stejné

obraz

Kalibrace

rozhraní (obr.

obraz

Kalibrace

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. 12
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umístění 6-3)

Zadejte

Střed E-zoomu

nastavení

rozhraní

Střed E-zoomu

nastavení

rozhraní(obr.

6-4)

E-zoom

centrum

nastavení

Posuňte střed přiblížení na

sladit s denním puškohledem

síťový kříž

Špatný pixel

kalibrace

rozhraní (obr.

6-5)

Zkalibrujte

špatné pixely zapnuté

obrázek

Špatný pixel

Oprava
Viz 6.8

Y: Potvrďte,A：zrušení

stiskněte a podržteMtlačítko na

uložit a odejít.

Továrna

Resetovat

Obnovit továrnu

Stát
--

Vraťte se k

hlavní menu
Vrátit se -- --

6.6 Kalibrace snímače

Když je obraz degradovaný nebo nerovnoměrný, lze jej vylepšit kalibrací. Kalibrace

umožňuje vyrovnání teplotního pozadí detektoru a defekty v obrazu

být eliminován.

Existují dva režimy kalibrace: manuální a automatický.

➢ Automatická kalibrace závěrky: když je automatická kalibrace závěrky zapnutá přes hlavní

zařízení se automaticky zkalibruje softwarovým algoritmem. Senzor

je uzavřena vnitřní clonou.

➢ Manuální kalibrace: zařízení je třeba zkalibrovat ručně. Na domovské obrazovce

krátce stiskněteC (6)proveďte kalibraci závěrky a dlouze stiskněte pro

kalibraci pozadí. Před provedením by měla být krytka objektivu uzavřena

korekce pozadí.

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. 13
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6.7 Kalibrace obrazu

Když je zařízení instalováno na zaměřovači denního světla jako infračervený rozšiřující komponent,

pokud záměrný kříž bílého světla není ve středu infračerveného obrazu, obraz

kalibrační funkci lze použít k posunutí infračerveného obrazu k zajištění polohy

konzistence mezi bílým světlem a infračerveným obrazem.

Obr. 6-3 Rozhraní pro kalibraci obrazu

Úkon:

➢ Před montáží klipu CH50 V2 prosím zkalibrujte zaměřovač denního světla.

➢ Nainstalujte klip CH50 V2 na zaměřovač denního světla a zopakujte výše uvedené kroky kalibrace.

Poté zamiřte na cíl na 100 metrů a vystřelte. Změřte vodorovnou vzdálenost

a vertikální vzdálenost mezi bodem dopadu střely a zaměřovacím bodem

později.

➢ V normálním režimu zobrazení stiskněte a podržteM (5)tlačítko pro vstup do obrázku

kalibrační rozhraní. LisováníP (4)tlačítko neboC (6)krátkým stisknutím tlačítka přesunete

pozice infračerveného obrazu a dlouhým stisknutím dosáhnete rychlého posunu. LisováníM (5)

tlačítko pro přepnutí orientace osy X (vlevo-vpravo) a osy Y (nahoru-dolů).

pohyblivá vzdálenost se zobrazuje synchronně nad ikonou. (jak je znázorněno na obrázku

6-3)

➢ Když je kalibrace hotová, dlouze stiskněteM (5)pro uložení a ukončení kalibrace

rozhraní.

Všechna práva vyhrazena a nesmí být kopírována a šířena v jakékoli formě bez písemného souhlasu. 14
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Poznámka: Před provedením funkce nulování potvrďte místo uložení, tzn.

výběr typu nulování. (Podrobnosti viz 6.5)

6.7 Nastavení středu E-Zoom

➢ Před úpravou středu E-zoomu prosím zkalibrujte obraz.

➢ Udržet siM (5)pro vstup do pokročilé nabídky vyberte E-zoom středové nastavení

možnost vstupu do menu.

➢ V nabídce úprav posuňte bílý nitkový kříž, dokud se nepřekryje s rozsahem denního světla

síťový kříž.

➢ Udržet siM (5)tlačítko pro uložení a opuštění rozhraní úprav. Zamiřte cíl

s E-Zoom sledujte, zda se střed E-zoomu překrývá s nitkovým křížem denního světla.

Pokud dojde k odchylce, zopakujte předchozí nastavení středu.

Obr. 6-4 Nastavení středu E-zoomu

6.8 Špatná kalibrace pixelů

➢ Když vstoupíte do pokročilé nabídky, vyberte možnost kalibrace špatných pixelů a stiskněte

M (5)pro vstup do rozhraní kalibrace vadných pixelů (obr. 6-5). Záměrný kříž

se zobrazí ve středu obrazovky.

➢ Poté posuňte nitkový kříž nahoru-dolů nebo doleva-doprava a vyberte špatný pixel stisknutím tlačítka

P (4)tlačítko aC (6)knoflík. lisM (5)krátkým stisknutím tlačítka přepnete orientaci

osy X (vlevo-vpravo) a osy Y (nahoru-dolů).

➢ Po výběru špatného pixelu stiskněteP (4)aC (6)tlačítko současně
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zkalibrovat špatné pixely.

➢ Opakováním výše uvedených operací pokračujte ve výběru špatného pixelu a stavového řádku na

ve spodní části obrazovky se zobrazí počet kalibrovaných vadných pixelů.

➢ Po dokončení kalibrace stiskněte a podržteM (5)tlačítko pro opuštění špatného pixelu

oprava.

Obr. 6-5 Špatné rozhraní pro korekci pixelů

6.9 Kalibrace kompasu

➢ Na domovské obrazovce stiskněte a podržteP (4)aC (6)tlačítko současně

vstupte do rozhraní kalibrace kompasu.

➢ Na obrazovce se objeví ikona jako tříosý souřadnicový systém (viz obr. 6-6).

➢ Podle pokynů ikony otočte puškohled podél tří os alespoň o 360 stupňů

každou osu za 15 sekund.

➢ Po 15 sekundách se automaticky ukončí a dokončí kalibraci kompasu.

➢ Během procesu kalibrace stiskněteP (4)krátkým stisknutím opustíte kompas

kalibrační rozhraní kdykoli.
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Obr. 6-6 Kalibrační rozhraní kompasu

6.10 Stadiametrický dálkoměr

Stadiametrický dálkoměr je určen pouze pro monokulární režim, který dokáže odhadnout přibližný odhad

vzdálenost k objektu známé velikosti.

Obr. 6-7 Rozhraní Stadiametrického dálkoměru

➢ Na domovské obrazovce stiskněte a podržteP (4) a C (6)tlačítko po dobu 3 s

čas pro vstup do rozhraní stadiametrického dálkoměru (obr. 6-7).

➢ Na displeji se zobrazí dvě vodorovné čáry pro měření, ikony a čísla

z naměřené vzdálenosti pro tři objekty vpravo.

➢ Objekty mají tři předdefinované hodnoty:

- Jelen -výška 1,7m

- Kanec -výška 0,9m

- vlasy -výška 0,2m

➢ Najděte cíl stisknutímP (4)tlačítko neboC (6)dokud se cíl neshoduje
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zcela mezi dvěma měřicími čarami.P (4)Tlačítko se používá ke zvýšení

vzdálenost aC (6)tlačítko pro snížení vzdálenosti.

➢ Vzdálenost k cíli se při pohybu automaticky přepočítává

čáry měření a zobrazeny nalevo od tří referenčních objektů.

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

➢ Opusťte režim dálkoměru dlouhým stisknutím tlačítkaM (5)knoflík.
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7. Příslušenství

Obr. 7-1 Dálkový ovladač

Clip CH50 V2 je vybaven externími zařízeními, která lze připojit přes bluetooth.

Rozložení tlačítek dálkového ovladače bluetooth a aplikace mobilního telefonu je

konzistentní se zařízením, včetně tlačítka napájení, tlačítka nabídky a tlačítka opravy.

Funkce a způsoby ovládání také odpovídají zařízení. (Odkazují na

obrázek 7-1 a 7-2 pro podrobnosti)

7.1 Bluetooth dálkový ovladač

➢ Nainstalujte knoflíkovou baterii CR2030 (zakoupenou sami) do dálkového ovladače.

➢ Zapněte Bluetooth zařízení a ikona se zobrazí ve spodní části

obrazovka.

➢ Dlouze stiskněte tlačítko Napájení na dálkovém ovladači po dobu 15 až 30 s, dokud se nezobrazí

ikona bluetooth na obrazovce se změní na 

ovladač je připraven k použití.

➢ Po připojení k zařízení, pokud je mezi tím odpojen signál,

bluetooth dálkový ovladač bude pokračovat v hledání spojení do 1 minuty.

➢ Vypněte bluetooth na zařízení a dálkový ovladač se automaticky spustí

vypněte, pokud není během 1 minuty nalezen žádný signál bluetooth.

, což znamená připojený a vzdálený
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7.2 Mobilní aplikace

➢ Stáhněte a nainstalujte si aplikaci s názvem Xinfrared BC z Google play do svého smartphonu

telefon.

➢ Zapněte bluetooth zařízení a ve spodní části se zobrazí ikona bluetooth

obrazovky.

➢ Otevřete APP, vyberte a připojte se k zařízení do 1 minuty, dokud se nezobrazí zpráva

V horní části rozhraní APP se zobrazí „Úspěšné připojení zařízení“.

➢ A současně se ikona bluetooth na zařízení změní na

➢ Klikněte na ikonu dálkového ovládání v APP pro vstup do provozního rozhraní (obr.7-2), poté

ovládat Clip CH50 V2 pomocí mobilního telefonu.

.

Obr. 7-2 Rozhraní aplikace
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8. Preventivní údržba

8.1 Instalace baterie

➢ Když ikona

➢ Před výměnou baterií je nutné vypnout napájení.

➢ Otočteknoflík přihrádky na baterie (10)proti směru hodinových ručiček otevřete a

odstranit to.

➢ Nainstalujte dvě baterie CR123 správně podle pokynů pro elektrody na štítku

uvnitř přihrádky na baterie, jak je znázorněno na obr. 8-1.

➢ Nasaďte kryt baterie a silně zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí

ujistěte se, že je kryt na obou stranách správně uzavřen.

➢ Po instalaci nejprve nastavte typ baterie v rozšířené nabídce

spuštění - výběr 3,7V nebo 3V (podle pokynů v části 6.5),

jinak bude indikace stavu baterie nepřesná a může se přerušit

během provozu.

Poznámka:

⚫ Doporučují se pouze jednorázové baterie. To je riskantní při použití

dobíjecí baterie kvůli nestálé kvalitě.

⚫ Nepoužívejte baterie různých typů nebo baterie s různou úrovní nabití.

se na stavovém řádku objeví, vyměňte baterie za nové;

Obr. 8-1 Schematické schéma instalace baterie

⚫ Řada Clip C také podporuje rozšířené použití baterií 16650 s

Doplňkové příslušenství baterie InfiRay pro prodloužení provozní doby produktu až na
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7 hodin, viz obr. 8-2.

Obr. 8-2 Schéma nainstalovaných baterií 16650

8.2 Čištění a údržba produktu

➢ Je zakázáno čistit zařízení čisticím nástrojem, který může korodovat popř

poškrábání optického skla.

➢ Jednotku lze čistit měkkým hadříkem ponořením určitého množství alkoholu.

➢ U zařízení s optickým sklem, jako je čočka okuláru a čočka objektivu, by měl být prach

nejprve vyfoukejte a poté použijte pero na dřevěné uhlí nebo odmašťovací vatu

metylovaný alkohol lehce otřít.

8.3 Bezpečnostní předpisy

➢ Použijte prosím standardní baterie. Baterie nevyhazujte ani je nevhazujte do ohně

po použití.

➢ Používejte prosím standardní nabíječku, abyste zabránili poškození produktu.

➢ Výrobky se zkratem jsou zakázány.

➢ Je zakázáno vystavovat výrobek prostředí s vysokou teplotou více než

60 ℃.

➢ Je zakázáno vkládat výrobek do ohně.
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9. Obecné odstraňování problémů

Tabulka 9-1Obecné odstraňování problémů

Popis Pravděpodobná příčina Odstraňování problémů

Upravte ohniskovou vzdálenost 

objektivu, dokud nebude obraz

se vyjasní.

Ohnisková vzdálenost 

objektivu nevyhovuje.
Rozmazání obrazu

Dlouho žádná kalibrace obrazu

čas.
Proveďte kalibraci obrazu.

Upravte vzdálenost zraku 

okuláru, dokud nebude obraz

Průhledná.

Rozmazané vidění Nedostatečná pozorovací vzdálenost.

Analogové video se neotevře. Otevřete analogový video výstup.
Žádné analogové video

výstup Datový kabel nepodporuje data

přenos.
Vyměňte datový kabel.

Špatná instalace baterie popř

nízký výkon.

Zkontrolujte instalaci baterie

a napájení z baterie.
Nepodařilo se spustit

Nedostatečné externí napájení

Napětí.

Zkontrolujte napětí externího zdroje

zdroj napájení.

Omezovací montážní blok pro odlehčení oka

není umístěn rovnoběžně s kolejnicí

slot a pozice je
dislokace.

Příloha je
okulár je zaseknutý

během instalace.

Uvolněte okulár, zatlačte na něj

zpět na náměstí a pak

otočte montáž.

Při míření na
cíl, záměrný kříž

houpe a nemůže

být zaměřen na

cílová.

Parametr denního světla 
není korekční vzdálenost

100 yardů.

Vyměňte zaměřovač denního světla

se 100yardovým zaměřovačem.

★Pokud se vyskytnou nějaké abnormality, kontaktujte nás co nejdříve. soukromé

demontáž je přísně zakázána.
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10.Příloha

10.1 Popis uživatelského rozhraní

⚫ Vlastní rozhraní a datový kabel jsou přizpůsobeny pro podporu napájení typu c, sériového

port a PAL video.

⚫ Podpora napájení typu c a baterie, podpora přepětí a podpětí

ochrana proti zpětnému připojení.

10.2 Rozměry produktu

10.2.1 Hraniční rozměr
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10.2.2 Velikost spodního montážního otvoru
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