
Примітки
У посібнику користувача детально описується використання 

тепловізора та запобіжні заходи. Для безпеки користувача, 
розумного і ефективного обслуговування і використання 
тепловізора, а також для забезпечення передбаченого терміну 
служби тепловізора необхідно ознайомитись з цією інструкцією 
перед використанням тепловізора та суворо дотримуватись 
вимог експлуатації.

До появи нової інструкції користувача, використання і 
обслуговування тепловізора має відповідати правилам цього 
посібника або інших, пов’язаних з ним, матеріалами.

При виникненні будь-яких проблем під час використання 
пристрою, будь ласка, повідомте нам для своєчасного 
вивчення проблеми і внесення змін в пристрій.

Зміст цього керівництва призначений тільки для клієнтів, а не 
як критерій оцінки доставки і прийому продукту.
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–  Не піддавайте тепловізор безпосередньому впливу сонячного 
світла, лазера на діоксиді вуглецю, зварювальних апаратів 
та інших джерел з високою інтенсивністю випромінювання;

–  Інтервал між увімкненням і останнім завершенням роботи
повинен становити більше 20 секунд;
–  Тепловізор – поєднання складних оптичних приладів з 

електростатичним електронним обладнанням, не кидайте, 
не бийте і не трясіть тепловізор і його компоненти, щоб 
уникнути деформації деталей конструкції або розмірів 
установки.

–  Не розбирайте тепловізор самостійно, в разі несправності, 
будь ласка, зв’яжіться з виробником, в іншому випадку 
гарантія анулюється;

–  Виймайте акумулятор і кладіть тепловізор в пакувальну 
коробку, коли він не використовується або під час 
транспортування;

–  Будь ласка, замінюйте батарею вчасно, коли заряд батареї 
занадто низький, щоб уникнути надмірного розряджання 
батареї;

–  Перед тим як підключити зовнішнє джерело живлення, не 
забувайте виймати батарею з тепловізора.

–  Умови використання, що виходять за рамки вимог даного 
посібника, можуть привести до пошкодження тепловізора.
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–  Для того щоб очистити неоптичну поверхню тепловізора, не 
використовуйте хімічні розчинники, протріть корпус чистою, 
сухою і м’якою тканиною;

Увага
–  Інфрачервона лінза тепловізора покрита антивідблисковою 

плівкою для запобігання відображення, очищайте її тільки 
тоді, коли вона буде забруднена. Часте протирання лінзи 
може привести до стирання покриття лінзи. Не торкайтеся 
поверхні об’єктива, залишені відбитки пальців можуть 
пошкодити покриття об’єктива, очищуйте об’єктив тільки 
спеціальною тканиною;

–  Якщо спостереження завершено або протягом тривалого 
часу після запуску прилад не використовується, будь ласка, 
вимкніть його, щоб продовжити термін служби тепловізора.

Перед першим використанням, розпакуйте тепловізор і 
перевірте його комплектацію.
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–  Щоб встановити акумулятори, будь ласка, покладіть дві 
батареї плюсом вгору, мінусом всередину та дві батареї 
мінусом вгору, плюсом в середину, як це зображено на 
малюнку в п.5.2.2

–  Перед тим, як витягти акумулятор, переконайтеся, 
що тепловізор відключений, інакше відкриття кришки 
батарейного відсіку в увімкненому стані призведе до 
серйозного пошкодження тепловізора;

–  Перед першим використанням, будь ласка, переконайтеся, 
що акумулятор заряджений;

–  Будь ласка, не розбирайте, не кидайте та не замикайте 
акумулятор, щоб уникнути нещасного випадку;

–  Не використовуйте акумулятор, якщо під час використання, 
зарядки і зберігання виявлений перегрів, знебарвлення, 
деформація, характерний запах або інші аномалії.

–  Перед появою інтерфейсу завантаження на екрані 
з’являється кольорова смуга інтерфейсу перевірки, це 
запуск дисплея, а не несправність тепловізора.

–  Переконайтеся, що кришка об’єктива закрита перед 
корекцією фону. Під час процесу калібрування екран зависає 
на 1 секунду, це не свідчить про несправність тепловізора.
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–  Перед маніпуляціями з настройками прицільної точки, 
переконайтеся, що сітка включена, в іншому разі не буде 
ніякої реакції на зміни в меню прицільної сітки.

–  Заводське налаштування прицільної сітки – «прихована». 
Відповідно, кожен раз після запуску статус сітки прихований, а 
також тип сітки визначається станом на останнє виключення.

–  Після того, як функція сітки буде включена, ідентифікатор 
типу сітки відобразиться у верхньому лівому кутку екрана.

–  Після відновлення заводських налаштувань всі дані 
калібрування скидаються.
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. Загальні положення

Xsight - інфрачервоний приціл, який може бути встановлений на різній 

вогнепальній зброї для нічного полювання. Він легкий, компактний, 

портативний, відрізняється тривалим часом роботи від батареї, 

хорошим маскуванням, відмінною роботою в умовах туману або 

темряви.

Малюнок 1.1. Загальні положення

Xsight – інфрачервоний приціл, який може бути встановлений на різній 
вогнепальній зброї для нічного полювання. Він легкий, компактний, 
портативний, відрізняється тривалим часом роботи від батареї, хорошим 
маскуванням, відмінною роботою в умовах туману або темряви.

2. Принцип роботи
Принцип роботи тепловізора полягає в наступному: інфрачервоне 
випромінювання цільового об’єкта фокусується на світлочутливій поверхні 
інфрачервоного датчика фокальної площини через інфрачервону 
оптичну систему, після фотоелектричного перетворення оптичний сигнал 
перетворюється в електричний сигнал, цифровий відеосигнал виходить 
шляхом вибірки AD, а потім інфрачервоне теплове зображення виводиться 
на екран OLED після обробки алгоритму зображення, потім додається 
електронна сітка, щоб допомогти користувачеві спостерігати за ціллю. 
Схема тепловізора зображена на мал.2.

Малюнок 1.
Малюнок 1. Тепловізор

2. Принцип роботи

Принцип роботи тепловізора полягає в наступному: інфрачервоне 
випромінювання цільового об'єкта фокусується на світлочутливій 
поверхні інфрачервоного датчика фокальної площини через 
інфрачервону оптичну систему, після фотоелектричного перетворення 
оптичний сигнал перетворюється в електричний сигнал, цифровий 
відеосигнал виходить шляхом вибірки AD, а потім інфрачервоне теплове 
зображення виводиться на екран OLED після обробки алгоритму 
зображення, потім додається електронна сітка, щоб допомогти 
користувачеві спостерігати за ціллю. Схема тепловізора зображена на 
мал.2.

Датчик    Плата Компоненти дисплеяIЧ лінза

Мал.2 Схематичне зображення роботи тепловізора

Ціль Тепловізор ІЧ зображення

Мал. 2. Схематичне зображення роботи тепловізора
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3. Основні характеристики і технічні параметри

3.1 Основні характеристики

–  Неохолоджуваний інфрачервоний датчик з високою роздільною здатністю
–  1024x768 кольоровий дисплей OLED з високою роздільною здатністю
–  Низький рівень споживання енергії, 4 x CR123 акумулятора, що працюють 

до 7 годин
–  Простота і швидкодія, зручний інтерфейс
–  Швидкозапуск з можливістю швидкого спостереження
–  PIP, E-zoom функції для підвищення точності прицілювання
–  Легка герметична конструкція окуляра, хороше маскування
–  7 стилів прицільної сітки, 4 кольори, 4 параметра калібрування, що 

адаптуються під різні види зброї
–  Рівень захисту IP67, захист від дощу, надійність, міцність, довговічність.

3.2 Технічні параметри

Технічні параметри тепловізора вказані в таблиці 1.

Таблиця.1 Технічні параметри тепловізора
Модель Xsight SL35 Xsight SL50

Детектор
Тип датчика Неохолоджуваний

інфрачервоний датчик
Розширення 384×288
Розмір пікселя 17μm
Діапазон частот 8~14μm

Оптичні характеристики
Фокусна відстань 35мм 50мм
Кут огляду 10.5°×8° 7.5°×5.5°
Фокусування Ручне фокусування, 10 м до нескінченності
Окуляр Колір OLED
Налаштування
діоптрій

-6D~+4D
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Характеристики прицільної сітки
Эфективна
відстань

Ясна ніч, вологість не 
вище 70%, виявлення 
цілі (людина) на 
відстані ≥2000м, 
відстань розпізнавання 
≥550м

Ясна ніч, вологість не 
вище 70%, виявлення 
цілі (людина) на 
відстані ≥3000м, 
відстань розпізнавання 
≥800м

Стиль прицільної
сітки

7 доступних варіантів

Колір прицільної
сітки

Чорний, білий, червоний, зелений (4 кольори)

Діапазон
налаштувань

≥±15mil

Точність
регулювання

≤0.5mil ≤0.35mil

Графічний дисплей
Відображення
об’єктів

«Гарячий білий», «гарячий
чорний», «гарячий червоний», ІЧ-
зображення в штучних кольорах

E- zoom ×2, ×4
Яскравість 0-99
Контраст 0-99

Живлення
Акумулятор 4 x CR123
Тривалість роботи 7 годин (+25˚С)

Інтерфейс
Електричний
інтерфейс

PAL аналогове відео
Серійний порт RS232

DC12V – зовнішнє джерело живлення
Платформа для
встановлення
на зброю

Підходить до зброї 12-32

Адаптивність
Температура 
зберігання

-45˚С~+55˚С

Робоча температура -40˚С~+50˚С
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Коливання За частоти 50 Гц ~ 200 Гц ~ 5 Гц, прискоренні 
2 г, одне сканування в кожному з трьох 

взаємно перпендикулярних напрямків, час 
сканування15 хв.

Ударостійкість Напівсинусоїдальна хвиля, прискорення 200 г,
тривалість 1 мс, 100-кратний вплив у напрямку

оптичної осі «+».
Рівень захисту IP67

Надійність
Термін служби ≥3000
Середній наробіток до 
відмови

≥500 годин

Термін служби кнопок Кількість операцій без збоїв ≥3000
Фізичні хар-ки

Розмір 230×55×50мм 250×71×71мм
Вага 700г 800г

Таблиця 2. Таблиця комплекації тепловізора
№ Назва Кількість
1 Тепловізор 1
2 Кабель відеовиходу 1
3 Коробка 1
4 Тканина для протирання лінз 1
5 Інструкція з експлуатації 1
6 Список упаковки 1

4. Комплектація

Комплектація тепловізора зображена в Таблиці 2, відповідна
ілюстрація зображена на Мал. 3.

6

 

Fig.3 the packing configuration
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5. Експлуатація

Примітка
Уважно прочитайте інструкцію  

перед використанням тепловізора.

5.1 Компоненти тепловізора

і

і

5. Експлуатація

Примітка 
Уважно прочитайте інструкцію перед 

використанням тепловізора.

ФОКУС ОБ'ЄКТИВА

ЕРГОНОМІЧНІ ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

ВЕЛИКЕ КІЛЬЦЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКУЛЯРА

ПЛАНКА WEAVER

КРИШКА ОБ'ЄКТИВА

ЗОВНІШНІЙ РОЗ'ЄМ ДЛЯ КАБЕЛЮ

М'ЯКИЙ ГУМОВИЙ НАГЛАЗНИК

Мал. 5. Компоненти тепловізора
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Малюнок 6. Відкрийте кришку батарейного відсіку  

Малюнок 7. В ставте акумулятори

Малюнок 8. Закрийте кришку батарейного відсіку  

Малюнок 9. Схема кнопок

5.2 Підготовка до використання

5.2.1 Розпакування
Перед першим використанням перевірте комплектацію тепловізора.

–  Розпакуйте тепловізор і звіртеся зі списком комплектації в Таблиці 2;
–  Перевірте об’єктив, корпус, окуляр, натисніть клавіші і подивіться, чи є 

очевидні пошкодження;
–  Перевірте, чи забруднений об’єктив, якщо є очевидні плями, 

використовуйте для очищення тканину для протирання об’єктиву.

5.2.2 Встановлення акумулятора
Тепловізор працює від 4 акумуляторів CR123. Для встановлення 
акумуляторів виконайте наступні дії:
–  Відкрийте кришку батарейного відсіку проти годинникової стрілки в 

напрямку, показаному на кришці, як зображено на малюнку 6;
–  Дві батареї плюсом вгору, мінусом всередину та дві батареї мінусом 

вгору, плюсом в середину, як це зображено на малюнку 7;
–  Закрийте кришку відсіку за годинниковою стрілкою в напрямку, 

зазначеному на кришці, як зображено на малюнку 8.

Мал. 6.  
Відкрийте кришку  

батарейного відсіку 

Мал. 8.  
Закрийте кришку  

батарейного відсіку 

Мал. 7.  
Вставте акумулятори

Мал. 9.  
Схема кнопок

Малюнок 6. Відкрийте кришку батарейного відсіку  

Малюнок 7. В ставте акумулятори

Малюнок 8. Закрийте кришку батарейного відсіку  

Малюнок 9. Схема кнопок

Малюнок 6. Відкрийте кришку батарейного відсіку  

Малюнок 7. В ставте акумулятори

Малюнок 8. Закрийте кришку батарейного відсіку  

Малюнок 9. Схема кнопок

Малюнок 6. Відкрийте кришку батарейного відсіку  

Малюнок 7. В ставте акумулятори

Малюнок 8. Закрийте кришку батарейного відсіку  

Малюнок 9. Схема кнопок
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5.3 Функції кнопок

На мал. 9 показана схема кнопок тепловізора, таблиця функцій кнопок в 
таблиці 3.

5.3 Увімкнення і вимкнення

5.4.1. Увімкнення
Коли тепловізор вимкнений, натисніть і утримуйте кнопку живлення 
протягом 3 секунд, поки на екрані окуляра не з’явиться екран завантаження, 
як зображено на малюнку 10, тепловізор увімкнено.

Таблиця 3. Таблиця функцій кнопок
Кнопка Графічне

зображення
Функція

Живлення Увімкнення имикання 
режим очікування вихід 

з меню
Головне 
меню

Вхід в підпункти меню

Напрямок функціональна кнопка

5.3 Функції кнопок

 мал.  9  показана  схема  кнопок  теплові  таблиця 

функці і 3.

3 я функцій кнопок

Кнопка Графічне 
зображення

Функція

Живлення
 

Увімкнення имикання  
режим очікуванн ихід  

з меню

Головне
меню

Вхід в підпункти 
меню

Напрямок

Вгору

Вліво

Донизу

Вправо

функціональна 

кнопка

5.3 Функції кнопок

 мал.  9  показана  схема  кнопок  теплові  таблиця 

функці і 3.

3 я функцій кнопок

Кнопка Графічне 
зображення

Функція

Живлення
 

Увімкнення имикання  
режим очікуванн ихід  

з меню

Головне
меню

Вхід в підпункти 
меню

Напрямок

Вгору

Вліво

Донизу

Вправо

функціональна 

кнопка

5.4. Увімкнення і вимкнення 

5.4.1. Увімкнення 

Коли тепловізор  вимкнений,  натисніть  і утримуйте кнопку живлення 

протягом 3  секунд,  поки на  екрані  окуляра не 

з'явиться екран завантаження, як зображено на малюнку 10, тепловізор 

увімкнено.

Мал.10. Заставка

5.3 Функції кнопок

 мал.  9  показана  схема  кнопок  теплові  таблиця 

функці і 3.

3 я функцій кнопок

Кнопка Графічне 
зображення

Функція

Живлення
 

Увімкнення имикання  
режим очікуванн ихід  

з меню

Головне
меню

Вхід в підпункти 
меню

Напрямок

Вгору

Вліво

Донизу

Вправо

функціональна 

кнопка

5.3 Функції кнопок

 мал.  9  показана  схема  кнопок  теплові  таблиця 

функці і 3.

3 я функцій кнопок

Кнопка Графічне 
зображення

Функція

Живлення
 

Увімкнення имикання  
режим очікуванн ихід  

з меню

Головне
меню

Вхід в підпункти 
меню

Напрямок

Вгору

Вліво

Донизу

Вправо

функціональна 

кнопка

5.3 Функції кнопок

 мал.  9  показана  схема  кнопок  теплові  таблиця 

функці і 3.

3 я функцій кнопок

Кнопка Графічне 
зображення

Функція

Живлення
 

Увімкнення имикання  
режим очікуванн ихід  

з меню

Головне
меню

Вхід в підпункти 
меню

Напрямок

Вгору

Вліво

Донизу

Вправо

функціональна 

кнопка

Мал. 10. Заставка
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5.4.2 Вимкнення
Коли пристрій увімкнений, тривале натиснення кнопки живлення спричинить 
появу на дисплеї індикатора виконання вимкнення, як зображено на 
малюнку 11. Коли смужка заповниться, екран вимкнеться, тепловізор 
вимкнеться. Відпустіть кнопку живлення.

Мал. 11. Екран вимкнення

Мал. 12. Обертайте маховик налаштування діоптрій

5.5 Налаштування і тестування тепловізора
5.5.1 Налаштування діоптрій

Для адаптації під користувачів з різним зором, тепловізор має налаштування 
діоптрій -6 ° ~ + 4 °. Коли значок інтерфейсу або текст на екрані розмиті, 
це означає, що окуляр не збігається із зоровим сприйняттям користувача, 
будь ласка, відрегулюйте окуляр. Після завантаження повільно обертайте 
кільце регулювання діоптрій окуляра, як показано на малюнку 12, до тих 
пір, поки значок і текст на зображенні не будуть добре видні.таблиці 3.

5.4.2 Вимкнення

Коли пристрій увімкнений, тривале натиснення кнопки живлення 

спричинить появу на дисплеї індикатора виконання вимкнення, як 

зображено на малюнку 11. Коли смужка заповниться, екран вимкнеться, 

тепловізор вимкнеться. Відпустіть кнопку живлення.

Мал 11. Екран вимкнення

5.5    Налаштування і тестування тепловізора

5.5.1  Налаштування діоптрій

Для  адаптації під користувачів з різним зором, тепловізор має 

налаштування діоптрій -6 ° ~ + 4 °. Коли значок інтерфейсу або текст на 

екрані розмиті, це означає, що окуляр не збігається із зоровим 

сприйняттям користувача, будь ласка, відрегулюйте окуляр. Після 

завантаження повільно обертайте кільце регулювання діоптрій окуляра, 

як показано на малюнку 12, до тих пір, поки значок і текст на 

зображенні не будуть добре видні.

Мал 12. Обертайте маховик налаштування 

діоптрій
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5.5.2 Налаштування фокальної довжини ІЧ лінзи

Лінза тепловізора оснащена кільцем, розташованим в кінці об'єктива. Після 

увімкнення тепловізора направте тепловізор на ціль, поверніть кільце 

фокусування об'єктива відповідно до положення цілі і фокусуйте до тих пір, 

поки зображення не стане чітким, як показано на малюнку 13. Якщо відстань 

до цілі змінилася, зображення може стати розмитим і потрібно обертати 

кільце фокусування для переорієнтації, поки зображення цілі не стане 

чітким.

Мал 13. Кільце фокусування

Мал. 13. Кільце фокусування

Мал. 14.

5.5.2 Налаштування фокальної довжини ІЧ лінзи

Лінза тепловізора оснащена кільцем, розташованим в кінці об’єктива. 
Після увімкнення тепловізора направте тепловізор на ціль, поверніть 
кільце фокусування об’єктива відповідно до положення цілі і фокусуйте до 
тих пір, поки зображення не стане чітким, як показано на малюнку 13. Якщо 
відстань до цілі змінилася, зображення може стати розмитим і потрібно 
обертати кільце фокусування для переорієнтації, поки зображення цілі не 
стане чітким.

5.6 Інтерфейс налаштування зображення

Інтерфейс зображення тепловізора без будь-яких операцій, як показано на 
малюнку 14.

У верхній частині екрану відображається поточний тип сітки, режим корекції, 
режим зображення, E-зум, заряд акумулятора, рядок стану, як показано на 
малюнку 15.

5.6 Інтерфейс налаштування зображення

Інтерфейс зображення тепловізора без будь-яких операцій, як 

показано на малюнку 14.

Мал 14

У верхній частині екрану відображається поточний тип сітки, 

режим корекції, режим зображення, E-зум, заряд акумулятора, 

рядок стану, як показано на малюнку 15.
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Режим калібрування     E-зум 

Тип сітки      Режим зображення Індикатор живлення 

Мал.15 Рядок стану
Тип сітки: заводське налаштування передбачає відсутність на 

екрані сітки. Щоб показати або приховати сітку одночасно натисніть 

клавіші "Вгору" і "Донизу", щоб керувати відображенням або 

приховуванням типу сітки. Обрати тип сітки можна за допомогою 

розширеного меню, див. 5.9.3.

Режим калібрування: поточний режим калібрування тепловізора 

Режим зображення: поточний режим зображення тепловізора

E-zoom: функції E-zoom для даного тепловізора

Стан акумулятора: стан акумулятора тепловізора. Стан акумулятора 

зображується 4 індикаторами, як на Мал.16

Мал.16 Стан акумулятора

Режим калібрування E-зум

Тип сітки Режим зображення Індикатор живлення

Мал.16 Стан акумулятора

Мал17. Меню

5.7 Налаштування зображення

Коротке натискання на кнопку головного меню дозволяє увійти в головне
меню, інтерфейс меню показаний на малюнку 17.

Мал.15 Рядок стану
Тип сітки: заводське налаштування передбачає відсутність на екрані 

сітки. Щоб показати або приховати сітку одночасно натисніть клавіші 
«Вгору» і «Донизу», щоб керувати відображенням або приховуванням типу 
сітки. Обрати тип сітки можна за допомогою розширеного меню, див. 5.9.3.

Режим калібрування: поточний режим калібрування тепловізора

Режим зображення: поточний режим зображення тепловізора

E-zoom: функції E-zoom для даного тепловізора
Стан акумулятора: стан акумулятора тепловізора. Стан акумулятора
зображується 4 індикаторами, як на Мал.16

Режим калібрування     E-зум 

Тип сітки      Режим зображення Індикатор живлення 

Мал.15 Рядок стану
Тип сітки: заводське налаштування передбачає відсутність на 

екрані сітки. Щоб показати або приховати сітку одночасно натисніть 

клавіші "Вгору" і "Донизу", щоб керувати відображенням або 

приховуванням типу сітки. Обрати тип сітки можна за допомогою 

розширеного меню, див. 5.9.3.

Режим калібрування: поточний режим калібрування тепловізора 

Режим зображення: поточний режим зображення тепловізора

E-zoom: функції E-zoom для даного тепловізора

Стан акумулятора: стан акумулятора тепловізора. Стан акумулятора 

зображується 4 індикаторами, як на Мал.16

Мал.16 Стан акумулятора

5.7 Налаштування зображення

Коротке натискання на кнопку головного меню дозволяє увійти в головне 

меню, інтерфейс меню показаний на малюнку 17.

Мал17. Меню

Е- зум

КалібруванняРежим зображення

Яскравість екрану

У головному меню чотири кнопки напрямку вгору, донизу, вліво, вправо 

керують чотирма значками функцій «Вгору, донизу, вліво, вправо».

Щоб вийти з головного меню, коротко натисніть кнопку живлення.

Е- зум

Яскравість екрану

КалібруванняРежим зображення
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Мал. 18 Зображення 3х режимів збільшення

У головному меню чотири кнопки напрямку вгору, донизу, вліво, вправо 
керують чотирма значками функцій «Вгору, донизу, вліво, вправо».

Щоб вийти з головного меню, коротко натисніть кнопку живлення.

5.7.1 E-zoom
E-zoom може збільшити центральну область ІЧ-зображення і дисплея, 

щоб зробити ціль більш помітною. Існує 3 режими E-zoom: x1, x2, x4, 
відповідні збільшення в 1, 2 і 4 рази, як показано на малюнку 18. Коли 
тепловізор включений, режим збільшення за замовчуванням – 1, в 
верхньому лівому кутку екрана з’являється інформація.

5.7.1 Е-zoom

E-zoom може збільшити центральну область ІЧ-зображення і дисплея, 

щоб зробити ціль більш помітною. Існує 3 режими E-zoom: x1, x2, x4, 

відповідні збільшення в 1, 2 і 4 рази, як показано на малюнку 18. Коли 

тепловізор включений, режим збільшення за замовчуванням - 1, в 

верхньому лівому кутку екрана з'являється інформація.

         х1 х2 х3

Мал. 18 Зображення 3х режимів збільшення
Вибір режиму

 Режим "x1" рекомендується, коли для виявлення цілі необхідний пошук в 

широкому діапазоні, оскільки поле зору ширше, це дозволяє швидше знайти 

ціль.
 Рекомендується режим «x2» або «x4», коли необхідно ідентифікувати статус 
цілі (наприклад, чи є ціль людиною).

 Для прицілювання рекомендується використовувати режим «x 2» або «x 
4», оскільки вони сприяють кращому виявленню точки попадання.

Вибір режиму
–  Режим «x1» рекомендується, коли для виявлення цілі необхідний пошук 

в широкому діапазоні, оскільки поле зору ширше, це дозволяє швидше 
знайти ціль.

–  Рекомендується режим «x2» або «x4», коли необхідно ідентифікувати 
статус цілі (наприклад, чи є ціль людиною).

–  Для прицілювання рекомендується використовувати режим «x 2» або «x 
4», оскільки вони сприяють кращому виявленню точки попадання.

Процедура роботи E-zoom
В інтерфейсі головного меню, як показано на мал. 20, режим за 

замовчуванням – x1, короткочасне натискання кнопки «Вгору» дозволить 
змінити збільшення x1 – x2 -x4.
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Білий гарячий Чорний гарячий  Червоний гарячий В штучних кольорах

Мал.19 Рівні яскравості

Мал. 20. Режими зображення

5.7.2 Налаштування яскравості екрана
Регулювання яскравості може збільшувати або зменшувати яскравість 

OLED-дисплея.
Тепловізор має 4 регульованих рівня яскравості, як показано на малюнку 

19, яскравість від темного до яскравого. За замовчуванням яскравість 
– рівень 3, користувачі можуть вибирати яскравість відповідно до 
індивідуальних потреб і освітлення навколишнього середовища.

Управління яскравістю:
В інтерфейсі основного меню, як показано на Мал. 20, натисніть кнопку 

«Донизу», щоб змінити яскравість екрану, всього є 4 рівня яскравості 
екрану.

5.7.3 Режими зображення
Налаштування режиму зображення дозволяє відображати ІЧ-зображення 

в іншому кольорі для зручного виявлення і розпізнавання цілі.

Тепловізор має 4 режими зображення для користувачів: білий гарячий, 
чорний гарячий, червоний гарячий і в штучних кольорах, як показано на 
малюнку 20. Режим зображення за замовчуванням «білий», а поточний 
режим IЧ зображення відображається у верхньому лівому куті екрану.

WHI: білий гарячий – об’єкт з відносно високою температурою 
відображається чорним або сірим кольором;
Білий гарячий Чорний гарячий Червоний гарячий В штучних кольорах
BLC: чорний гарячий – об’єкт з відносно високою температурою 
відображається чорним або темно-сірим кольором;
Red: червоний гарячий – об’єкт з відносно високою температурою 
відображається червоним кольором; інші об’єкти – чорним і білим;
CLR: в штучних кольорах – різні об’єкти підсвічуються різними кольорами 
для легкої ідентифікації.

Процедура роботи E-zoom

В інтерфейсі головного меню, як показано на мал. 20, режим за 

замовчуванням - x1, короткочасне натискання кнопки «Вгору» дозволить 

змінити збільшення x1 - x2 -x4.

5.7.2 Налаштування яскравості екрана

Регулювання яскравості може збільшувати або зменшувати яскравість 

OLED-дисплея.
Тепловізор має 4 регульованих рівня яскравості, як показано на 

малюнку 19, яскравість від темного до яскравого. За замовчуванням 

яскравість - рівень 3, користувачі можуть вибирати яскравість 

відповідно до індивідуальних потреб і освітлення навколишнього 

середовища.

Мал.19 Рівні яскравості
Управління яскравістю:

В інтерфейсі основного меню, як показано на Мал. 20, натисніть кнопку 
«Донизу», щоб змінити яскравість екрану, всього є 4 рівня яскравості 
екрану.
5.7.3 Режими зображення
Налаштування режиму зображення дозволяє відображати ІЧ-зображення 
в іншому кольорі для зручного виявлення і розпізнавання цілі.

Тепловізор має 4 режими зображення для користувачів: білий гарячий, 

чорний гарячий, червоний гарячий і в штучних кольорах, як показано на 

малюнку 20. Режим зображення за замовчуванням «білий», а поточний 

режим IЧ зображення відображається у верхньому лівому куті екрану.

WHI: білий гарячий - об'єкт з відносно високою температурою 

відображається чорним або сірим кольором;

Білий гарячий        Чорний гарячий         Червоний гарячий     В штучних кольорах

BLC:чорний гарячий - об'єкт з відносно високою температурою відображається 
чорним або темно-сірим кольором;

Red:червоний гарячий - об'єкт з відносно високою температурою відображається 

червоним кольором; інші об'єкти - чорним і білим.
CLR: в штучних кольорах - різні об'єкти підсвічуються різними кольорами для 

легкої ідентифікації.

Налаштування режиму зображення

В інтерфейсі головного меню, мал. 16, коротко натисніть кнопку «Вліво», щоб 

перейти до зміни режиму зображення, доступні 4 режими зображення: «білий 

гарячий», «чорний гарячий», «червоний гарячий», «в штучних кольорах».
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Мал. 21 Інтерфейс корекції фону

Налаштування режиму зображення
В інтерфейсі головного меню, мал. 17, коротко натисніть кнопку «Вліво», 
щоб перейти до зміни режиму зображення, доступні 4 режими зображення: 
«білий гарячий», «чорний гарячий», «червоний гарячий», «в штучних 
кольорах».

5.7.4 Калібрування
Калібрування може усунути вади зображення («сніг», тремтіння, смуги 

тощо), щоб зробити його чітким.
Під час використання тепловізора через тривалу роботу компоненти 

тепловізора нагріваються, що може викликати появу «снігу», смужок 
тощо, які впливають на якість зображення, користувачі можуть виконувати 
корекцію зображення для усунення цієї проблеми.

Порядок калібрування:
–  В інтерфейсі головного меню, мал. 17, використовуйте кнопку «Вправо» 

для управління режимом корекції;
–  Коротке натискання правої кнопки для корекції витримки;
–  Тривале натискання правої кнопки здійснює корекцію фону. Під час 

корекції фону в верхній частині екрану з’явиться напис «Будь ласка, 
переконайтеся, що кришка об’єктива під час корекції фону закрита», 
а зникнення інформації про підказки означає, що корекція завершена, 
можна відкрити кришку об’єктива. Корекція інтерфейсу показана на 
мал.21.

Рекомендується корекція фону, оскільки вона більш ефективна.

        Мал. 21 Інтерфейс корекції фону 

5.8 Прицільна сітка
В інтерфейсі головного меню коротко натисніть на кнопку головного 

меню і перейдіть на меню другого рівня, друге меню, в основному, являє 

собою меню сітки, що управляє різними функціями сітки на екрані 

зображення. Інтерфейс меню другого рівня зображено на мал 22.

Колір сітки

Тип сітки

Стан сітки Пристрілка

Мал.22 Меню сітки
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Управління меню сітки: одночасно натисніть кнопку «Вгору» і кнопку 
«Донизу», сітка з’явиться в центральній ділянці об’єкту, а піктограма 
поточного типу сітки з’явиться в верхньому лівому кутку інтерфейсу, див. 
п. п. 5.6 Малюнок 14.

В меню другого рівня чотири кнопки напряму вгору, донизу, вліво, вправо 
керують чотирма функціями «вгору, донизу, вліво, вправо».
Щоб вийти з інтерфейсу меню, коротко натисніть кнопку живлення.

5.8.1 Колір сітки
Колір підсвічування сітки можна змінити для більш зручного виявлення і 

розпізнавання цілі.
Тепловізор має 4 кольори сітки: білий, чорний, червоний і зелений, 

користувачі можуть вибрати колір сітки відповідно до індивідуальних 
потреб і режиму зображення.

В меню другого рівня, як показано на малюнку 22, коротко натисніть 
кнопку «Вгору», щоб управляти зміною кольору сітки на: білий – чорний – 
зелений – червоний.

5.8.2 Тип сітки
У тепловізора є 7 варіантів відображення сітки, за замовчуванням сітка 

не відображається. Варіанти сіток показані на мал.23

5.8 Прицільна сітка
В інтерфейсі головного меню коротко натисніть на кнопку головного меню 

і перейдіть на меню другого рівня, друге меню, в основному, являє собою 
меню сітки, що управляє різними функціями сітки на екрані зображення. 
Інтерфейс меню другого рівня зображено на мал 22.

Мал.22 Меню сітки

Колір сітки

Тип сітки

ПристрілкаСтан сітки

        Мал. 21 Інтерфейс корекції фону 

5.8 Прицільна сітка
В інтерфейсі головного меню коротко натисніть на кнопку головного 

меню і перейдіть на меню другого рівня, друге меню, в основному, являє 

собою меню сітки, що управляє різними функціями сітки на екрані 

зображення. Інтерфейс меню другого рівня зображено на мал 22.

Колір сітки

Тип сітки

Стан сітки Пристрілка

Мал.22 Меню сітки
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Мал.23 7 варіантів відображення сітки

В меню другого рівня, як показано на мал. 22, коротко натисніть 

кнопку «Донизу» для вибору типу сітки, всього є 7 варіантів 

відображення сітки, яка буде відображатися у центрі зображення. Після 

калібрування користувач може цілитися, використовуючи перехрестя 

сітки. 

Мал.23  7 варіантів відображення сітки

5.8.3 Стан сітки

Функція стану відображення сітки в основному призначена для 

налаштування приховування і відображення сітки та функції 

ранжирування.

У режимі меню другого рівня короткочасне натискання кнопки 

«Вліво» дозволяє управляти зміною стану сітки, всього є три 

режими: сітка - сітка + ранжирування - сітка без ранжирування.

Сітка + вимірювання відстані можуть виконувати функцію 

ранжирування, одночасно з цим з'являється сітка в лівому нижньому 

кутку екрану, Мал. 24.

Вибір типу сітки
В меню другого рівня, як показано на мал. 22, коротко натисніть кнопку 

«Донизу» для вибору типу сітки, всього є 7 варіантів відображення сітки, 
яка буде відображатися у центрі зображення. Після пристрілки користувач 
може цілитися, використовуючи перехрестя сітки.

5.8.3 Стан сітки
Функція стану відображення сітки в основному призначена для 

налаштування приховування і відображення сітки та функції ранжирування.
У режимі меню другого рівня короткочасне натискання кнопки «Вліво» 

дозволяє управляти зміною стану сітки, всього є три режими: сітка – сітка + 
ранжирування – сітка без ранжирування.

Сітка + вимірювання відстані можуть виконувати функцію ранжирування, 
одночасно з цим з’являється сітка в лівому нижньому кутку екрану, Мал. 24.

Положення цифри 1 на горизонтальній осі на зображенні являє собою 
відображену висоту на екрані об’єкта заввишки 180 см , розташованого на 
відстані 100 м.

5.8.4 Пристрілка
Відкрийте меню сітки в меню другого рівня, коротко натисніть кнопку 

Вправо, увійдіть в меню пристрілки, мал. 25.

Мал 25. Меню налаштування положення сітки

Мал.24
Мал. 24

Положення цифри 1 на горизонтальній осі на зображенні являє собою 

відображену висоту на екрані об'єкта заввишки 180 см , розташованого на 

відстані 100 м.

5.8.4  Пристрілка

Відкрийте меню сітки в меню другого рівня, коротко натисніть 

кнопку Вправо, увійдіть в меню пристрілки, мал. 25.

Мал 25. Меню налаштування положення сітки

В інтерфейсі "пристрілки" сітки відображаються як невеликі сітки, щоб 

полегшити налаштування положення. Керуйте переміщенням положення сітки 

в напрямку Вгору, Донизу, Вліво, Вправо кнопками Вгору, Донизу, Вліво, 

Вправо.

Мал. 24

Положення цифри 1 на горизонтальній осі на зображенні являє собою 

відображену висоту на екрані об'єкта заввишки 180 см , розташованого на 

відстані 100 м.

5.8.4  Пристрілка

Відкрийте меню сітки в меню другого рівня, коротко натисніть 

кнопку Вправо, увійдіть в меню пристрілки, мал. 25.

Мал 25. Меню налаштування положення сітки

В інтерфейсі "пристрілки" сітки відображаються як невеликі сітки, щоб 

полегшити налаштування положення. Керуйте переміщенням положення сітки 

в напрямку Вгору, Донизу, Вліво, Вправо кнопками Вгору, Донизу, Вліво, 

Вправо.
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В інтерфейсі «пристрілки» сітки відображаються як невеликі сітки, щоб 
полегшити налаштування положення. Керуйте переміщенням положення 
сітки в напрямку Вгору, Донизу, Вліво, Вправо кнопками Вгору, Донизу, 
Вліво, Вправо.

Сітка переміщується на 1 піксель за клік у відповідному напрямку і на 
40 пікселів в секунду при тривалому натисканні. Верхній і лівий рядок 
стану відображає інформацію переміщення курсору, цифра рядка стану 
змінюється на 2,4 см на 1 піксель, загальна довжина рядка стану становить 
240 пікселів, розділена на 12 сегментів.

Відповідно до інформації, що відображається позицією фактичної точки 
прицілювання на екрані, тепловізор забезпечує два способи пристрілки, які 
полягають в наступному.

Перед початком операції пристрілки виберіть тип сітки, конкретну 
операцію, описану в пункті 5.9.3. Варіант пристрілки за замовчуванням R1.

Порядок пристрілки:
Режим пристрілки 1 (фактична точка попадання відображається на 
екрані):
–  В інтерфейсі пристрілки використовуйте центральну точку перехрестя, 

щоб прицілитися і стріляти;
–  Після стрільби порівняйте розташування фактичної точки попадання і 

центр мішені.
–  Якщо фактичне місце розташування точки влучення можна побачити 

в тепловізорі, наведіть прицільну точку сітки на центр мішені, коротко 
натисніть кнопку головного меню, зображення застигне і в верхньому 
лівому кутку з’явиться значок застиглого зображення, мал. 26;

–  Коли зображення застигло, керуючи кнопками напряму, перемістіть 
перехрестя в фактичне місце попадання;

–  Після переміщення положення перехрестя в фактичну точку попадання, 
затисніть кнопку головного меню, на центральному екрані з’явиться ОК, 
відпустіть кнопку головного меню, збережеться поточний статус сітки. 
Вийдіть із меню.

–  Коротке натискання кнопки живлення дозволить вийти без збереження.

- Після переміщення положення перехрестя в фактичну точку попадання, 
затисніть кнопку головного меню, на центральному екрані з'явиться ОК, 
відпустіть кнопку головного меню, збережеться поточний статус сітки. 
Вийдіть із меню.
- Коротке натискання кнопки живлення дозволить вийти без збереження.

Мал.26

Режим прістрілки 2 (точка влучення не спостерігається на екрані):

- У меню пристрілки використовуйте прицільну точку перехрестя, щоб 

націлитися на центр мішені і вистрілити;

- Після стрільби знайдіть розташування фактичної точки попадання і центр 

мішені.

- Якщо фактичну точку влучення не видно на екрані тепловізора, наведіть 

центр перехрестя на центр мішені, виміряйте відстань між фактичною 

точкою влучення і центром мішені; 

- Виходячи з відстані, для регулювання положення перехрестя, якщо 

відхилення від точки попадання до центру мішені складає 2 см, зробіть 

переміщення на 2,4 см по горизонталі (Для визначення позиції див. верхню 

шкалу, відстань за замовчуванням становить 100 метрів).

Мал. 26. Значок застиглого зображення.
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Режим пристрілки 2 (точка влучення не спостерігається на екрані):
–  У меню пристрілки використовуйте прицільну точку перехрестя, щоб 

націлитися на центр мішені і вистрілити;
–  Після стрільби знайдіть розташування фактичної точки попадання і 

центр мішені.
–  Якщо фактичну точку влучення не видно на екрані тепловізора, наведіть 

центр перехрестя на центр мішені, виміряйте відстань між фактичною 
точкою влучення і центром мішені;

–  Виходячи з відстані, для регулювання положення перехрестя, якщо 
відхилення від точки попадання до центру мішені складає 2 см, зробіть 
переміщення на 2,4 см по вертикалі або горизонталі (Для визначення позиції 
див. верхню шкалу, відстань за замовчуванням становить 100 метрів).

–  Наведіть перехрестя в фактичну точку попадання, пристрілку завершено, 
натисніть кнопку головного меню, на центральному екрані з’явиться 
ОК, відпустіть кнопку головного меню, збережеться поточний стан 
сітки, вийдіть з меню (після збереження стану сітки, прицільна точка 
перехрестя і невелика центральна точка перехрестя налаштовуються 
так , щоб вони були узгоджені).

–  Щоб переконатися в правильності позиції, прицільтесь в перехресті 
після регулювання і стріляйте, потім повторіть вказані кроки, поки не 
потрапите в центр мішені.

–  Коротке натискання кнопки живлення дозволить вийти без збереження.

5.9 Розширене меню
Натисніть та утримуйте кнопку головного меню для входу у розширене 

меню, Мал. 27.
Вибирайте дії в розширеному меню за допомогою кнопок «Вгору» і 

«Донизу», коли включена будь-яка опція, колір фону темнішає; потім 
відрегулюйте за допомогою кнопок «Вліво» і «Вправо».

Після завершення дії коротко натисніть кнопку живлення для виходу з 
розширеного меню. Якщо протягом 20 секунд не відбуватися ніяких дій, 
тепловізор автоматично вийде з розширеного меню.

Мал 27. Розширене меню

- Наведіть перехрестя в фактичну точку попадання, пристрілку завершено, 

натисніть кнопку головного меню, на центральному екрані з'явиться ОК, 

відпустіть кнопку головного меню, збережеться поточний стан сітки, 

вийдіть з меню (після збереження стану сітки, прицільна точка перехрестя і 

невелика центральна точка перехрестя налаштовуються так , щоб вони 

були узгоджені).
- Щоб переконатися в правильності позиції, прицільтесь в перехресті після 
регулювання і стріляйте, потім повторіть вказані кроки, поки не потрапите в 
центр мішені.
- Коротке натискання кнопки живлення дозволить вийти без збереження.
5.9 Розширене меню

У головному меню, натисніть кнопку головного меню, виберіть розширене 

меню, як показано на Мал. 27.
Вибирайте дії в розширеному меню за допомогою кнопок «Вгору» і 

«Донизу», коли включена будь-яка опція, колір фону темнішає; потім 

відрегулюйте за допомогою кнопок «Вліво» і «Вправо».
Після завершення дії коротко натисніть кнопку живлення для виходу з 

розширеного меню. Якщо протягом 20 секунд не відбуватися ніяких дій, 

тепловізор автоматично вийде з розширеного меню.

Мал 27. Розширене меню



24

5.9.1 Контраст
Регулювання контрастності зображення може збільшити або зменшити 

контраст зображення, зробити зображення більш чітким. У тепловізора є 
0-99 додаткових рівнів контрастності зображення, контрастність від 0 до 
99.

Контраст за замовчуванням – «50», користувачі можуть вибрати 
відповідний контраст в залежності від індивідуальних вимог і поточних 
обставин.

Налаштування контрастності
У розширеному меню, керуйте кнопками «Вгору» і «Донизу» для 
перемикання налаштувань на «контрастність», увійдіть в розширене меню 
і виберіть опцію «контрастність»;
–  Після переключення на «контраст» відрегулюйте рівень контрастності за 

допомогою кнопок «Вліво» і «Вправо».
–  Коротке натискання на кнопку «Вліво» або «Вправо» переключає 

контрастність на одне значення; тривале натискання кнопки «Ліворуч» 
або «Вправо» – на10.

–  Після завершення коротко натисніть кнопку «Вгору» або «Донизу» для 
входу в інші параметри меню або кнопку «Живлення» для виходу з 
розширеного меню.

5.9.2 Яскравість
Регулювання яскравості збільшує або зменшує яскравість зображення.

Тепловізор має 0-99 рівнів яскравості зображення, з рівнем яскравості 
від 0 до 99, від темного до яскравого. Рівень яскравості за замовчуванням 
– 50, користувачі можуть вибрати відповідну яскравість в залежності від 
індивідуальних потреб і поточних обставин.

Налаштування яскравості
У розширеному меню перейдіть в налаштування яскравості за допомогою 

кнопок «Вгору» і «Донизу».
–  Після входу в налаштування яскравості відрегулюйте рівень яскравості 

за допомогою кнопок «Вліво» і «Вправо».
–  Коротке натискання лівої чи правої кнопки збільшує або зменшує рівень 

яскравості на одну поділку, тривале натискання – на 10 поділок.
–  Після завершення натисніть кнопку «Вгору» і «Донизу», щоб перейти 

до інших налаштувань параметрів меню, коротке натискання кнопки 
«Живлення» – для виходу з розширеного меню.
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5.9.3 Варінт пристрілки залежно від типу зброї та типу набоїв
Тепловізор може запам’ятовувати до 4 налаштувань. Якщо користувач 

вже зберіг налаштування для різних моделей, після заміни типу зброї 
спочатку виберіть відповідний збережений тип налаштування для 
поточного типу зброї, тепловізор автоматично порівняє положення сітки з 
поточною моделлю і забезпечить кращу точність прицілювання. Заводська 
установка не передбачає відображення сітки. Після увімкнення тип сітки за 
замовчуванням – останній обраний тип сітки.

Вибір варінту пристрілки залежно від типу зброї та типу набоїв:
–  У розширеному меню перейдіть до опції «тип сітки» за допомогою клавіш 

«Вгору» і «Донизу»;
–  Після входу в меню «Тип сітки», вибір сітки R1, R2, R3, R4 відбувається 

за допомогою клавіш зі стрілками вліво і вправо;
–  Після завершення коротко натисніть клавіші зі стрілками ВГОРУ та 

ДОНИЗУ для переходу до інших параметрів меню, коротке натискання 
кнопки живлення – вихід з розширеного меню;

–  Якщо збережений тип сітки не відповідає поточному типу зброї, повторіть 
пункти 5.8.4, щоб скинути поточне налаштування типу сітки.

5.9.4 Режим калібрування
У тепловізора є два доступних для користувачів режими сітки – «A» і «M» . 
A: автоматичне калібрування, тепловізор коригує налаштування відповідно 
до внутрішніх параметрів;

M: ручне калібрування, тепловізор не виконуватиме калібрування під час 
використання, у разі потреби користувачу потрібно робити це вручну, див. 
пункт 5.7.4.

Вибір режиму калібрування:
–  У розширеному меню виберіть опцію «режим корекції» клавішами ВГОРУ 

чи ДОНИЗУ;
–  Після входу в режим корекції виберіть автоматичну корекцію «A» або 

ручну корекцію «M» за допомогою кнопок «ВЛІВО» і «ВПРАВО», і 
відповідно зміниться значок режиму корекції в верхньому лівому кутку 
екрана;

–  Після завершення коротко натисніть клавіші зі стрілками ВГОРУ та 
ДОНИЗУ, щоб вибрати інші налаштування параметрів меню, коротке 
натискання кнопки Живлення – вихід з розширеного меню.
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5.9.5 Автоматичний режим очікування
Тепловізор має автоматичний режим очікування.

Коли активовано режим автоматичного очікування, тепловізор 
автоматично переходить в сплячий режим, якщо не використовується і не 
працює протягом тривалого часу.

Після того, як тепловізор автоматично переходить в сплячий режим, 
коротке натискання кнопки живлення змусить тепловізор вийти зі сплячого 
режиму, а при тривалому натисканні кнопки живлення тепловізор буде 
вимкнено.
Тепловізор має 4 варіанти автоматичного режиму очікування, вимк., 5, 
15,30.
OFF: функція автоматичного очікування відключена, тобто без сплячого 
режиму.
5: тепловізор автоматично переходить в сплячий режим через 5 хвилин 
бездіяльності.
15: тепловізор автоматично переходить в сплячий режим після 15 хвилин 
бездіяльності.
30: тепловізор автоматично переходить в сплячий режим після 30 хвилин 
бездіяльності.

Налаштування режиму очікування
У розширеному меню виберіть опцію «автоматичний режим очікування» 

кнопками ВГОРУ і ДОНИЗУ;
Після вибору функції «автоматичний режим очікування» налаштуйте 

автоматичний режим очікування клавішами зі стрілками вліво і вправо.
–  Після завершення коротко натисніть стрілки ВГОРУ або ДОНИЗУ для 

вибору налаштування інших параметрів меню; коротке натискання 
кнопки живлення – для виходу з розширеного меню.
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5.9.6 PIP
Тепловізор має функцію «картинка в картинці» (PIP) – функцію 

відображення невеликого вікна. Після увімкнення функції PIP вихідне 
зображення відображається на головному екрані, а в правому нижньому 
куті екрана відображається дворазово збільшене зображення певної 
області з сіткою в центрі, як зображено на малюнку 28.

Для спостереження рекомендується використовувати режим PIP, в той час 
як зображення цілі на головний екран більше підходить для прицілювання 
в точку попадання.

Off: означає, що режим PIP вимкнений.
On: означає, що режим PIP активований.

Налаштування режиму PIP:
У розширеному меню виберіть опцію PIP клавішами ВГОРУ і ДОНИЗУ;
–  Після переключення в режим PIP виберіть вкл. або викл. клавішами зі 

стрілками вліво і вправо.
–  Після завершення коротко натисніть кнопку ВГОРУ або ДОНИЗУ, щоб 

увійти в інші параметри меню, або кнопку Живлення для виходу з 
розширеного меню;

Мал. 28 PIP

5.9.6 PIP 

Тепловізор має функцію «картинка в картинці» (PIP) - функцію 

відображення невеликого вікна. Після увімкнення функції PIP вихідне 

зображення відображається на головному екрані, а в правому нижньому 

куті екрана відображається дворазово збільшене зображення певної 

області з сіткою в центрі, як зображено на малюнку 28.

Мал.28 PIP 

Для спостереження рекомендується використовувати режим PIP, в той
час як зображення цілі більше підходить для прицілювання в точку 
попадання.

Off: означає, що режим PIP вимкнений.

On: означає, що режим PIP активований.

Налаштування режиму PIP: 
У розширеному меню виберіть опцію PIP клавішами ВГОРУ і ДОНИЗУ;

 Після переключення в режим PIP виберіть вкл. або викл. клавішами зі 
стрілками вліво і вправо.
 Після завершення коротко натисніть кнопку ВГОРУ або ДОНИЗУ, щоб 
увійти в інші параметри меню, або кнопку Живлення для виходу з 
розширеного меню;
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5.9.7 Корекція сліпих пікселів
Під час використання тепловізора, у разі появи яскравих або темних 

плям, які не узгоджуються з загальним зображенням (так званих сліпих 
пікселів), може бути виконана корекція пікселів, для чого потрібно виконати 
наступні дії:

Етапи корекції сліпих пікселів:
–  У розширеному меню кнопками Вгору і Донизу виберіть функцію корекції 

сліпих пікселів;
–  Коротко натисніть кнопку вправо, щоб увійти в меню «корекція сліпих 

пікселів», як зображено на малюнку 29. У нижньому лівому кутку 
інтерфейсу буде відображатися обрана кількість сліпих точок;

–  В інтерфейсі корекції сліпих елементів за допомогою клавіш вгору і 
донизу перемістіть курсор на «сліпий» елемент. Коротке натискання 
клавіш вгору і донизу переміщує курсор на 1 піксель, тривале натискання 
клавіш – на 40 пікселів;

–  Помістіть курсор в центрі «сліпого елемента», коротке натискання 
клавіші головного меню дозволить обрати сліпий елемент;

–  Можна багато разів повторювати операцію, поки на екрані не зникнуть 
усі засвітки або затемнення;

–  Після додавання сліпих елементів натисніть і утримуйте кнопку головного 
меню, щоб зберегти корекцію сліпих пікселів.

Мал. 29 Інтерфейс корекції сліпих пікселів

5.9.7 Корекція сліпих пікселів

- У розширеному меню кнопками Вгору і Донизу виберіть функцію 
корекції сліпих пікселів;
- Коротко натисніть кнопку вправо, щоб увійти в меню «корекція сліпих 

пікселів», як зображено на малюнку 29. У нижньому лівому кутку 
інтерфейсу буде відображатися обрана кількість сліпих точок;
- В інтерфейсі корекції сліпих елементів за допомогою клавіш вгору і 
донизу перемістіть курсор на "сліпий" елемент. Коротке натискання 
клавіш вгору і донизу переміщує курсор на 1 піксель, тривале 
натискання клавіш - на 40 пікселів;

Під час використання тепловізора, у разі появи яскравих або темних плям, 
які не узгоджуються з загальним зображенням (так званих сліпих пікселів), 
може бути виконана корекція пікселів, для чого потрібно виконати наступні 
дії:
Етапи корекції сліпих пікселів:

- Помістіть курсор в центрі "сліпого елемента", коротке натискання 
клавіші головного меню дозволить обрати сліпий елемент;
- Можна багато разів повторювати операцію, поки на екрані не зникнуть 
усі засвітки або затемнення;
- Після додавання сліпих елементів натисніть і утримуйте кнопку головного 
меню, щоб зберегти сліпий елемент і вийти з меню.

Мал. 29 Інтерфейс корекції сліпих пікселів 
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5.9.8 Скидання налаштувань
Після входу в розширене меню виберіть «Скидання» (Reset) для 

повернення до заводських налаштувань за замовчуванням.

Етапи скидання до заводських налаштувань:
–  У розширеному меню перейдіть до функції «Скидання налаштувань» 

(Reset) за допомогою кнопок ВГОРУ і ДОНИЗУ.
–  Після переходу до функції «Скидання», коротко натисніть клавішу 

«вправо», з’явиться діалогове вікно, як показано на мал.30.
–  Діалогове вікно запропонує користувачеві підтвердити скидання до 

значень за замовчуванням, коротко натисніть клавіші зі стрілками ВГОРУ 
чи ДОНИЗУ, щоб вибрати Так або Ні.

–  Після вибору колір фону обраного параметра зміниться на темно-сірий, і 
поруч з ним з’явиться стрілка. За замовчуванням обрано Ні.

5.9.9 Налаштування мови
Тепловізор має два варіанти налаштування мови: англійська мова та 

німецька мова, користувач може вибрати один з них за необхідності.
EN: поточна мова – англійська.
DE: поточна мова – німецька.

Вибір мови:
–  У розширеному меню натискайте клавіші зі стрілками ВГОРУ та ДОНИЗУ, 

щоб обрати функцію «мова»;
–  Після входу в налаштування мови коротко натисніть кнопку Вліво або 

Вправо, щоб обрати мову.
–  Після завершення коротко натисніть кнопку ВГОРУ або ДОНИЗУ, 

щоб перейти до інших параметрів меню. Коротке натиснення кнопки 
Живлення (Power) – вихід з розширеного меню.

Мал.30 Скидання налаштувань

5.9.8 Скидання налаштувань

Після входу в розширене меню виберіть «Скидання» (Reset) для повернення 

до заводських налаштувань за замовчуванням.
Етапи скидання до заводських налаштувань:
- У розширеному меню перейдіть до функції «Скидання  налаштувань» 
(Reset) за допомогою кнопок ВГОРУ і ДОНИЗУ.
- Після переходу до функції «Скидання», коротко натисніть клавішу 

«вправо», з'явиться діалогове вікно, як показано на мал.30.

- Діалогове вікно запропонує користувачеві підтвердити скидання до 
значень за замовчуванням, коротко натисніть клавіші зі стрілками ВГОРУ 
чи ДОНИЗУ, щоб вибрати Так або Ні.

- Після вибору колір фону обраного параметра зміниться на темно-сірий, і 
поруч з ним з'явиться стрілка. За замовчуванням обрано Ні.

Мал.30 Скидання налаштувань

5.9.9 Налаштування мови

Тепловізор має два варіанти налаштування мови: англійська мова та 
німецька мова, користувач може вибрати один з них за необхідності.

EN: поточна мова - англійська.

DE: поточна мова - німецька.
Вибір мови:

- У розширеному меню натискайте клавіші зі стрілками ВГОРУ та ДОНИЗУ, 

щоб обрати функцію «мова»;
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6. Аналіз і усунення загальних несправностей
Якщо Ваш пристрій не працює, ознайомтесь з переліком можливих 

несправностей, що вказаний в таблиці. Якщо Ви не знайшли відповідну 
причину, будь ласка, зв’яжіться з нашою компанією чи продавцем якомога 
швидше.

Таблиця 4. Аналіз і усунення загальних несправностей
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7. Обслуговування
7.1 Технічне обслуговування і калібрування

По завершенні роботи або при невикористанні приладу, вимикайте його, 
щоб продовжити термін експлуатації тепловізора.

Об’єктив тепловізора є важливим оптичним компонентом.
В процесі встановлення і використання пристрою, будь ласка, уникайте 

попадання на нього масел і різних хімічних речовин для запобігання 
пошкодження поверхні об’єктива.

Після завершення роботи з приладом, будь ласка, закривайте кришку 
об’єктива.

Якщо тепловізор не використовується або під час транспортування, 
знімайте акумулятор і зберігайте тепловізор в пакувальній коробці.

Тепловізор повинен зберігатися в прохолодному і сухому місці.
Не використовуйте хімічні засоби для очищення, протирайте корпус 

чистою, м’якою і сухою тканиною.
Об’єктив слід очищати, тільки якщо він забруднений. Будь ласка, не 

торкайтеся поверхні лінзи, залишені відбитки пальців можуть пошкодити 
покриття і поверхню лінзи, очищати об’єктив можна тільки за допомогою 
спеціальної тканини для об’єктива.

Якщо не використовувати тепловізор протягом тривалого часу, його слід 
перевіряти і калібрувати один раз на півроку.

Додаток A: Таблиця аксесуарів

№ Назва Кількість

    ① Тепловізор
1 

② Кабель відеовиходу
1 

③
Пакувальна коробка

1

④

Додаток A: Таблиця аксесуарів

Тканина для протирання
1

⑤ Інструкція 1

⑥ Товарна накладна
1




