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DIGITALNI NOČNI MONOKULAR PULSAR RECON 850 / 850R / 870 / 870R 

NAVODILO ZA UPORABO 

 

 

1. VSEBINA PAKETA 

 RECON digitalni nočni monokular 

 Transportna torba 

 Trak za nošenje okoli zapestja 

 Video priključek 

 SD spominska kartica (v kompletu z 850R/ 870R; velikost spominske kartice določi proizvajalec) 

 Adapter za stojalo (v kompletu z 850R/ 870R) 

 Čistilna krpica 

 Navodila za uporabo 

 Garancijska izjava 

 

 

2. LASTNOSTI 

 Vgrajeni nevidni laserski IR osvetljevalec – iluminator  za prikrito opazovanje (870/ 870R), 

 možnost snemanja in zajemanja slik (850R/ 870R), 

 velik zaslon z visoko resolucijo, 

 občutljiv CCD senzor, 

 velik doseg opazovanja, 

 nepopačen okular, ki poveča ostrino in kontrast slike, 

 visoka vrednost zaslonke (F/d=1.0), 

 visoka resolucija, 

 kompakten in lahek, 

 reža za video priključek, 

 odporen proti svetlobni izpostavljenosti (primeren tudi za uporabo podnevi), 

 funkcija pridobivanja kontrasta, 

 uporabnikova izbira barve LCD zaslona, 

 dodatna Weaver letev za pritrditev različnih dodatkov. 

 

Digitalni monokular Recon 850 / 850R / 870 / 870R je primeren za širok spekter uporabe: 
 

 opazovanje na prostem, 

 snemanje videa in zajemanje slik, 

 lov in kampiranje, 

 šport in nočna navigacija/ opazovanje 

 iskanje in reševanje, 

 vzdrževanje in popravilo opreme. 
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3. NAMESTITEV BATERIJ 

Napravo napajajo štiri AA baterije. Za namestitev baterije odvijte vijak na zaščitnem pokrovu baterij 

(12) za 90⁰ do pozicije »Open«, odstranite zaščitni pokrov baterij in namestite baterije kot je prikazano 

na napravi, pri tem pa pazite na pravilno polariteto. Zaščitni pokrov baterij se mora tesno prilegati 

utoru baterij po vsej dolžini, preprečite nepravilno prileganje pokrova z utorom baterij. Privijte vijak 

na zaščitnem pokrovu baterij za 90⁰ v smeri urinega kazalca. Vedno uporabljajte baterije iste znamke 

in enako napolnjene baterije.  

 

 

4. UPORABA 

Zagotovite, da so bile baterije nameščene v skladu z navodili za namestitev baterij. 

 Odstranite zaščitne pokrovčke objektiva (1). 

 Priporočamo, da ne odstranite zaščitnih pokrovčkov kadar napravo uporabljate podnevi na 

večji stopnji osvetlitve. Svetlobni filter, ki je vgrajen v pokrovčku zmanjša pretirano svetlost 

slike, da je opazovanje bolj udobno. 

 Vključite napravo s pritiskom gumba »ON« (2). Na napravi zasveti LED indikator zelene 

barve (3). V primeru praznih baterij zasveti LED indikator rdeče barve. 

 Za izklop naprave ponovno pritisnite gumb »ON« (2). 

 Usmerite napravo na objekt, ki je na razdalji 20-30 metrov.  

 Nastavite svetlost slike z obračanjem krmila (4).  

 Z vrtenjem okularja (5) in objektiva (1) nastavite ostrino slike. 

 Pri spreminjanju oddaljenosti opazovanega objekta poskušajte videti sliko ostro z vrtenjem 

objektiva (1) in krmila za svetlost (4). Ne vrtite več okularja (5).  

 Za opazovanje v mraku ali temi lahko s pritiskom na gumb »IR« (7) prižgete laserski IR 

osvetljevalec (6). Uporaba le-tega poveča obseg in učinkovitost zaznavanja oz. opazovanja. 

 Za prenos opazovane slike na zunanji LCD zaslon priključite eno stran video priključka 

(priložen v kompletu) v napravo (8) in drugo stran priključka v zunanjo napravo. Na ta način 

lahko opazovano sliko tudi snemate. 

 Zraven gumba »IR« se nahaja gumb »■« 

(9), s katerim nastavite barvo zaslona (črno-

bela, zelena ali rdeča) in povečate kontrast 

slike. Gumb »■« deluje sledeče: prvi 

pritisk – poveča se kontrast črno-bele slike; 

drugi pritisk – barva zaslona se iz črno-

bele spremeni v zeleno; tretji pritisk – 

barva zaslona se iz zelene spremeni v rdečo; 

četrti pritisk – barva zaslona se spremeni v 

črno-belo. 
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5. VIDEO SNEMALNIK 

SNEMANJE VIDEA 

Digitalni nočni monokular Recon 850R / 870R je opremljen z vgrajenim video snemalnikom, ki 

omogoča snemanje videa in zajemanje slik, ki jih opazujete skozi okular naprave. 

 

 

 Vključite napravo s pritiskom gumba »ON« (2). 

 Zavrtite stikalo (13) na pozicijo »REC«. 

 Pritisnite in držite gumb »ON/OFF« (12) za 4-5 sekund za vklop 

video snemalnika. Prižgal se bo LED indikator modre barve 

(14). 

 

 Zaslon video snemalnika prikazuje: razpoložljiv čas snemanja 

(A), čas in datum (B), resolucija video posnetka (VGA ali 

QVGA) (C) in ikono vstavljene SD kartice (D). 

 

 

 

        

 

MENI NASTAVITEV (»SETUP«) 

Vključite napravo in aktivirajte video snemalnik. Zavrtite stikalo (13) do pozicije »PLAY«. Pritisnite in 

2 sekundi držite gumb »MODE« (15). Zaslon prikazuje naslednji meni: 

 

Za menjavo med možnostmi menija uporabljajte gumba (16) in (17). Za 

izbiro želene možnosti pritisnite na gumb »OK« (10). Za vrnitev na 

predhodno izbrano možnost držite gumb »MODE« (15) eno sekundo, za 

izhod iz menija »SETUP«  pa dve sekundi. 

 

 

Meni »Setup« vključuje naslednje možnosti: 

 Kvaliteta (resolucija) – izbira resolucije video posnetka ali slike (640x480 VGA ali 320x240 

QVGA). 

 Zaznava gibanja – ta funkcija samodejno prične s snemanjem, ko se na vidnem polju naprave 

pojavi premikajoč objekt. 

 Datum in čas – pritisnite na gumb »OK« (10), da izberete parametre datuma (leto/dan/mesec) 

in časa (ura/minuta/sekunda). Za nastavitev pravilnih parametrov uporabljajte gumba (16) in 

(17). Če želite prikaz trenutnega datuma in časa na zaslonu (v video posnetku in na sliki) 

izberite »Display« > »Yes«. 

 Formatiranje – izberite možnost »Yes« za formatiranje SD spominske kartice. Pozor! 

Prosimo, da se pred formatiranjem prepričate, da ste iz SD kartice shranili vse pomembne 

podatke. 

 Slika/video – izbira med snemanjem video posnetka ali zajemanjem slike. 

 Jeziki – na izbiro je 10 jezikov: angleški, kitajski, češki, nemški, španski, francoski, 

italijanski, japonski, ruski in švedski. 
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ZAJEMANJE SLIKE 

 Vključite napravo s pritiskom gumba »ON« (2). Zavrtite stikalo (13) do pozicije »PLAY«. 

 Pritisnite in držite gumb »ON/OFF« (12) za 4-5 sekund za vklop video snemalnika. Prižgal se 

bo LED indikator modre barve (14). 

 Pritisnite »MODE« (15) za vstop v glavni meni, izberite možnost »Photo/Video« in nato 

»Photo«. 

 Zavrtite stikalo (13) do pozicije »PLAY«. Pritisnite »OK« (10) da zajamete sliko. 

 Pritisnite in držite gumb »ON/OFF« (12) za 4-5 sekund za izklop video snemalnika. Ugasnil 

se bo LED indikator modre barve (14). 

 

PREGLED VIDEA/SLIKE 

 

 Vključite napravo s pritiskom gumba »ON« (2). 

 Pritisnite in držite gumb »ON/OFF« (12) za 4-5 sekund za vklop video snemalnika. Prižgal se 

bo LED indikator modre barve (14). 

 Zavrtite stikalo (13) na pozicijo »PLAY«. 

 Zaslon prikazuje seznam posnetih video posnetkov (v .avi 

formatu) in slik (v .jpg formatu), po katerih se lahko premikate 

z gumboma (16) in (17). Za ogled videa oz. slike pritisnite 

»OK« (10). S ponovnim klikom gumba »OK« zaustavite video. 

Z gumboma (16) in (17) lahko video prevrtite nazaj/naprej. 

 Pritisnite gumb »MODE« (15) za izhod iz seznama. 

 

ZAZNAVA GIBANJA 

 Vključite napravo in aktivirajte video snemalnik ter izberite funkcijo »Motion detection«.  

 Pritisnite gumb »OK« (10) in izberite možnost »Yes«. Zavrtite stikalo (13) na pozicijo »REC«. 

V zgornjem levem kotu zaslona se bo prikazala ikona »AUTO«. 

 Za prehod iz video snemalnika v način pripravljenosti (stand-by) pritisnite gumb »OK« (10). 

Ko se bo v vidnem polju naprave prikazal premikajoč objekt se bo snemanje začelo 

samodejno (v zgornjem levem delu zaslona se bo prikazala ikona »REC«). Opozorilo: ko se 

nivo osvetlitve zmanjša, se zmanjša tudi razdalja do katere naprava prepozna premikajoč 

objekt. 

 Ko premikajoč objekt izgine iz vidnega polja, naprava po desetih sekundah samodejno 

preneha s snemanjem (ikona »REC« izgine) in ostane v stanju pripravljenosti (stand-by). 

 Zavrtite stikalo (13) na pozicijo »PLAY« in pritisnite »MODE« (15) za nadaljevanje do menija. 

 Opozorilo: svetujemo, da pri uporabi funkcije digitalni nočni monokular namestite na stojalo. 

 

 

6. SD SPOMINSKA KARTICA 

 Video posnetki in slike, ki jih zajamete z napravo se shranijo na 

SD spominsko kartico, saj naprava nima notranjega spomina. 

Maksimalna kapaciteta spominske kartice je 4Gb. 

 Prosimo, da pred uporabo naprave spominsko kartico formatirate 

(sledite navodilom v meniju »Set up«  »Format«). 

 Odprite pokrovček reže za spominsko kartico in vanjo potisnite 

kartico, da zaslišite klik. Pokrovček nato zaprite. 
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Pozor! Spominske kartice med snemanjem videa oz. zajemanjem slike ne odstranjujte, saj lahko s tem 

poškodujete spominsko kartico, vaše shranjene podatke na spominski kartici in napravo. 

 

Maksimalni razpoložljiv čas video snemanja je odvisen od kapacitete spominske kartice in resolucije: 
 

Kapaciteta 

SD kartice 
640x480 (VGA) 320x24 (QVGA) 

512 Mb 28 min 102 min 

1 Gb 55 min 200 min 

2 Gb 111 min 400 min 

4 Gb 222 min 800 min 

 

Opozorilo: v primeru polne spominske kartice se bo na zaslonu prikazalo sporočilo. V tem primeru 

vstavite spominsko kartico, na kateri bo dovolj prostega prostora. 

 

Po končanem snemanju oz. zajemanju slik lahko vse posnetke in slike pregledate tudi na perifernih  

napravah (namizni, prenosni računalnik,…). Odprite pokrovček reže za spominsko kartico, pritisnite 

na kartico da zaslišite klik in jo nato odstranite. Zaprite pokrovček. 

  

 

7. DODATKI 

Naprava je opremljena s posebno letvijo (11), ki omogoča pritrditev različnih dodatkov. Lahko jo 

namestite tudi na stojalo. V kompletu z digitalnim nočnim monokularjem Recon dobite tudi adapter za 

stojalo (11A), ki omogoča namestitev naprave z LED ali laserskim IR osvetljevalcem na stojalo. 

 

 

8. NEGA IN SHRANJEVANJE 

 Po uporabi naprave v mrzlem okolju počakajte vsaj 2-3 ure preden jo boste ponovno uporabili 

v toplem okolju, saj lahko pride zaradi kondenza v notranjem vezju naprave do poškodbe 

naprave. 

 Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi in je ne namakajte v vodo. 

 Izogibajte se padcem naprave ali močnim tresljajem. Pesek, prah in sol lahko poškodujejo 

napravo. 

 V režo za video priključek ne priključite nepriporočljivih dodatkov (npr. slušalke), saj lahko s 

tem uničite napravo. Garancija bo v tem primeru neveljavna. 

 Pri ostrenju je na zaslonu sprejemljivih sedem svetlih ali temnih pik po celotnem vidnem 

polju. 

 Zasnova naprave ne omogoča prilagoditev/ nastavitev IR osvetljevalca. Izogibajte se 

neposrednemu pogledu v delujoče laserske diode. 

 V primeru dolgotrajnejšega shranjevanja naprave je potrebno iz naprave odstraniti baterije. 

Zaščitni pokrov baterij mora biti v času dolgotrajnejšega shranjevanja naprave tesno privit na 

ohišje naprave.  

 Napravo shranite v transportni torbici v suhem prostoru. 
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9. VZDRŽEVANJE 

 Optične dele naprave – leče, čistite samo s profesionalnimi pripomočki, ki so namenjeni 

čiščenju leč z večplastnimi premazi. 

 Prah ali umazanijo odpihnite s suhim stisnjenim zrakom. 

 Ohišje naprave očistite s suho, čisto krpo. Ne uporabljajte nobenih kemičnih čistil. 

 

 

10. ODPRAVLJANJE TEŽAV 

 Naprava se ne prižge 

Preverite ali so baterije pravilno nameščene. Posebno pozornost namenite pravilni polariteti 

(+) in (-) in poskrbite, da bodo baterije nameščene kot je prikazano na napravi. Preverite 

kontakte na baterijah in poskrbite, da so čisti in brez korozije, če je potrebno očistite kontakte. 

Prav tako preverite ali je zaščitni pokrov baterij pravilno in trdno nameščen, saj v nasprotnem 

primeru naprava ne bo delovala. Če je potrebno zamenjajte baterije, saj obstaja možnost, da so 

prazne.  

 Slaba slika 

Nastavite ostrino na okularjih in na objektivu leč (glej poglavje UPORABA). Preverite ali leče 

niso zamegljene ali umazane, če so, zunanjo površino leč očistite z mehko in čisto bombažno 

krpo.  

 Na zaslonu se pojavijo črne pike 

Te pike so posledica izdelave cevi in ne vplivajo na delovanje ali zanesljivost naprave in ne 

predstavljajo okvare. 

 Video snemalnik se ne odziva 

Naprava je najverjetneje »zmrznila«. Pritisnite gumb »RESET« (18) za ponovni zagon. Pozor! 

V tem primeru se bodo vse nastavitve vrnile v privzet način. 

 Video snemalnik noče snemati 

Preverite, če je v napravo pravilno vstavljena SD spominska kartica. 

 Komaj vidna tekstura 

Na zaslonu se lahko ob vklopu vgrajenega laserskega IR osvetljevalca pojavi komaj vidna 

tekstura, ki ne vpliva na obseg in učinkovitost opazovanja. To je za laserske osvetljevalce, ki 

so varni za oči, normalno. 
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