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TERMALNI MONOKULAR PULSAR QUANTUM LQ19/ XQ19 / LQ38 / XQ38 / LQ50 / XQ50  

NAVODILO ZA UPORABO 

 

1. VSEBINA PAKETA 

 QUANTUM termalni monokular 

 Transportna torba 

 Navodila za uporabo 

 Dvojni kabel: za video in zunanji napajalnik (na voljo samo pri modelih #77331, #77332, #77333) 

 Kabel za zunanji napajalnik 

 Brezžični daljinski upravljalnik (na voljo samo pri modelih #77331, #77332, #77333) 

 Adapter za avtomobilski vžigalnik 

 Trak za nošenje okoli zapestja 

 Dodatni nastavek za baterije 

 Čistilna krpica 

 Garancijska izjava 

 

 

2. LASTNOSTI 

Termalni monokularji Quantum z IR senzorjem so na voljo z večimi različnimi modeli, med katerimi 

lahko izbirate hitrost slikovnih pik, povečavo in premer leče. Namenjeni so uporabi tako podnevi kot 

ponoči. Z njimi boste brez težav videli skozi ovire (veje, visoka trava, grmovje) celo v neugodnih 

vremenskih razmerah, kot so megla, smog in dež. Za razliko od nočnih naprav, termalni monokularji 

Quantum ne potrebujejo zunanjega vira svetlobe in so lahko izpostavljeni svetlobi. 

 Velikost detektorja 384x288 pikslov (slikovnih pik), 

 velikost piksla 17 um, 

 čas ogrevanja – 2 sekundi, 

 OLED zaslon (640x480 piksov), 

 optična povečava 1.6x / 3.1x / 4.1x, 

 stadiametrični daljinomer, 

 večbarvni načini, 

 digitalna povečava 2x / 3x / 4x, 

 funkcija zatemnitve zaslona, 

 samodejni izklop (na voljo samo pri modelih #77331, #77332, #77333), 

 brezžični daljinski upravljalnik (na voljo samo pri modelih #77331, #77332, #77333), 

 trije načini kalibracije – ročno, avtomatsko, polavtomatsko, 

 trije načini delovanja – mesto, gozd, identifikacija, 

 možnost popravila poškodovanega piksla, 

 način varčevanja z energijo (na voljo samo pri modelih #77331, #77332, #77333), 

 široko vidno polje, 

 zunanji napajalnik, 

 možnost snemanja video posnetkov (na voljo samo pri modelih #77331, #77332, #77333), 

 dve letvi za pritrditev različnih dodatkov. 
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3. SESTAVNI IN KRMILNI DELI 

1 – pokrovček za lečo 

2 – krmilnik 

3 – gumb »RF« 

4 – gumb »MODE« 

5 – gumb »CAL« 

6 – gumb »ON« 

7 – obroček za ostrenje 

8 – Weaver letev 

9 – letev za stojalo 

10 – reža za zunanji napajalnik / video kabel 

11 – nastavek za baterije 

12 – LED indikator 

13 – obroček za dioptrijo 

14 – kolo za zaslonko (v modelih LQ / XQ19) 

15 – zaslonka (v modelih LQ / XQ19) 

Video kabel / zunanji napajalnik 

16 – vtič za povezavo z monokularjem 

17 – priključek za zunanji napajalnik 

18 – priključek za video napravo 

Brezžični daljinski upravljalnik 

19 – gumb »ON« 

20 – gumb »CAL« 

21 – gumb »Zoom« 

 

Funkcije krmilnih elementov 

Ime funckije Način delovanja 
Prvi kratek 

pritisk 

Naknadni kratki 

stisk(i) 
Dolg pritisk Vrtenje 

Gumb »ON« 
monokular je izklopljen vklop monokularja izklop zaslona 

izklop monokularja     - 
monokular je vklopljen izklop monokularja vklop zaslona 

Gumb »CAL« 
zaslon je vklopljen kalibracija se izvaja 

- 
zaslon je izklopljen kalibracija se ne izvaja 

Gumb 

»MODE« 
monokular je vklopljen povečava sprememba barve 

Gumb »RF« monokular je vklopljen vklop daljinomera izklop daljinomera - - 

Krmilnik 

svetlost 
prehod na način 

»kontrast« 

prehod na način 

»svetlost« 

vhod v meni 

spreminjanje 

svetlosti 

kontrast 
Prehod na način 

»svetlost« 

Prehod na način 

»kontrast« 

spreminjane 

kontrasta 

daljinomer - 
spreminjanje 

razdalje 
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4. MENI IN IKONE 

 

Način delovanja »mesto« 

Način delovanja »gozd« 

Način delovanja »identifikacija« 

Ročni način kalibracije 

Polavtomatski način kalibracije 

Avtomatski način kalibracije 

Izbor signala za snemanje videa PAL/NTSC; onemogočen video izhod 

Nastavitev ure 

Nastavitev svetlosti gumbov menija 

2x povečava 

Možnost popravila poškodovanega piksla 

Križ za popravek poškodovanega piksla 

Nastavitev svetlosti in kontrasta 

Načina inverzije slike: »bela vroča« / »črna vroča« 

Načini barve 

Stadiametrični daljinomer 

Vrnitev na privzet vzorec poškodovanega piksla 

Indikator napolnjenosti baterije 

Delovanje z zunanjim  napajalnikom 

Samodejni izklop 

 

Statusna vrstica 

Statusna vrstica, ki se nahaja v spodnjem delu zaslona prikazuje sledeče informacije: 

 Način delovanja: mesto, gozd, identifikacija. 

 Način kalibracije: ročno, avtomatsko, polavtomatsko. 

 Samodejni izklop. Na zaslonu prikazano samo takrat, ko je funkcija aktivirana. 

 Način inverzije slike. Na zaslonu prikazano samo takrat, ko je izbrana barva »črna vroča«. 

 Povečava. Prikazana je vrednost optične povečave. 

 Nastavitev ure. Prikazan je trenuten čas v formatu 12/24 ur. 

 Zmogljivost. Prikazan je trenuten status baterije oz. povezavo z zunanjim napajalnikom. 

 

Funkcije so na zaslonu prikazane takole:  

 

5. NAMESTITEV BATERIJ 

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

(11) 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. Stopnja napolnjenosti baterije je 

prikazana v statusni vrstici. V primeru praznih baterij bo ikona v vrstici začela utripati.  

OPOZORILO: da bi zagotovili dolgo in zanesljivo delovanje naprave, je priporočljivo, da uporabite 

kakovostne baterije za ponovno polnjenje z zmogljivostjo najmanj 2500 mAh. Vedno uporabljajte 

baterije iste znamke in enako napolnjene baterije.  
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6. ZUNANJE NAPAJANJE 

Na napravo (10) lahko priključite enosmerni zunanji napajalnik (2.1mm priključek; 8.4V –15V ali 

12V avtomobilski priključek). Povežite vtič (16) kabla v režo naprave (10). Kabel pritrdite z obračan-

jem obroča za zaklep vtiča. Povežite zunanji napajalnik ali avtomobilski adapter z vtičem kabla (17). 

Napajalnik bo morda imel oznako »-/+«, zato bodite v tem primeru pozorni, da priključek napajalnika 

v napravo vstavite z oznako »+« . Povezava naprave z zunanjim napajalnikom samodejno prekine 

napajanje iz baterij. Zunanji napajalnik ne polni baterij, ki so v napravi!Priporočamo, da upora-

bite dodatno baterijo EPS3 ali EPS5, ki zagotavljata od 9 do 20 ur neprekinjenega delovanja. 

 

 

7. UPORABA 

POZOR! Leč naprave ne obračajte direktno proti močnim virom svetlobe, kot so sonce ali laser, saj 

lahko to onemogoči delovanje elektronskih elementov. 

 

Vklop naprave in kalibracija 

 Napravo vključite s pritiskom na gumb »ON« (6). Na napravi zasveti LED indikator zelene 

barve (12). V primeru praznih baterij zasveti LED indikator rdeče barve in na zaslonu začne 

utripati ikona za baterije. 

 Opravite kalibracijo slike. Kalibracija naravna temperaturo ozadja in odpravi slikovne napake. 

 Na voljo so tri načini kalibracije: ročna (M), polavtomatska (H) in avtomatska (A). 

 

Ročni način kalibracije 

 Zaprite pokrovček objektiva (pri modelih LQ/XQ19 vlogo pokrovčka igra zaslonka (15); za 

odpiranje zaslonke zavrtite kolo (14) v smeri urinega kazalca, za zapiranje pa v nasprotni 

smeri). Vključite napravo, pritisnite in držite krmilnik (2) za 2 sekundi za vstop v meni. 

 Zavrtite krmilnik do opcije »CAL« (5) in s pritiskom nanj potrdite izbiro. 

 Zavrtite krmilnik do načina »M« in s pritiskom nanj potrdite izbiro. 

 Za izhod iz menija pritisnite in držite krmilnik (2) za 2 sekundi ali počakajte 10 sekund za 

samodejni  izhod. 

 Pritisnite na gumb »CAL« za kalibracijo. Slika se bo za 1-2 sekundi »zamrznila«. Nato odprite 

pokrovček objektiva. Kalibracija je zaključena. 

 Če na sliki vidite napake (»zamrznjena« slika, navpične črte in podobno) napravo ponovno 

kalibrirajte. 

 

Polavtomatski način kalibracije 

 Vključite napravo in odprite pokrovček objektiva. 

 Pritisnite in držite krmilnik (2) za 2 sekundi za vstop v meni. 

 Zavrtite krmilnik do opcije »CAL« in s pritiskom nanj potrdite izbiro. 

 Zavrtite krmilnik do načina »H« in s pritiskom nanj potrdite izbiro. 

 Pritisnite na gumb »CAL« za kalibracijo. Slika se bo za 1-2 sekundi »zamrznila«. Kalibracija 

je zaključena. 
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Avtomatski način kalibracije 

Z avtomatskim načinom kalibracije termalni monokular sam opravi kalibracijo glede na algoritem 

programske opreme. Detektor se s sprožilcem zapre samodejno. V tem načinu lahko uporabnik s 

pritiskom na gumb »CAL« nastavlja kalibracijo. 

 Vključite napravo in odprite pokrovček objektiva. 

 Pritisnite in držite krmilnik (2) za 2 sekundi za vstop v meni. 

 Zavrtite krmilnik do opcije »CAL« in s pritiskom nanj potrdite izbiro. 

 Zavrtite krmilnik do načina »A« in s pritiskom nanj potrdite izbiro. 

 Slika se bo za 1-2 sekundi »zamrznila«. Kalibracija je zaključena. 

 

Ostrenje in nastavitev slike 

 Odstranite zaščitne pokrovčke objektiva (1). 

 Z vrtenjem kolesa (13) na okularju nastavite ostrino slike. 

 Za nastavitev svetlosti zavrtite krmilnik (2). Stopnja svetlosti (od 0 do 20) je prikazana v 

zgornjem desnem kotu zaslona. 

 Za nastavitev kontrasta  na hitro pritisnite krmilnik (2) (prikaže se ikona za kontrast) in ga 

zavrtite. Zdaj se zraven te ikone v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže še stopnja kontrasta 

(od 0 do 20). 

 Usmerite napravo na topel objekt, ki je na razdalji 100 metrov.  

 Izostrite sliko z vrtenjem obročka na objektivu (7). Po tej nastavitvi ni več potrebno nastaviti 

dioptrije. Kvaliteto slike nastavite samo še z obročkom na objektivu (7). 

 

Stadiametrični daljinomer 

Termalni monokularji Quantum so opremljeni z daljinomerom, ki uporabniku omogoča oceniti 

približno razdaljo do opazovanega objekta. 

 Pritisnite gumb »RF« (3) da aktivirate daljinomer. 

 Na zaslonu se bo prikazalo sledeče: kazalec, izmerjena razdalja do objekta in ikona 

referenčnega objekta. 

 Obstajajo trije že vstavljeni referenčni objekti: zajec (višina 0,3m), divji prašič (višina 0,7m) 

in jelen (višina 1,7m). 

 Poiščite spodnjo fiksno črto pod opazovanim objektom in z vrtenjem 

krmilnika (2), premaknite zgornjo horizontalno črto tako, da se bo opazovani 

objekt popolnoma prilegal obema črtama. S premikanjem zgornje črte se 

razdalja do objekta avtomatsko preračuna. 

 Če se meritev ne opravi v 10 sekundah, informacije iz zaslona izginejo. 

 Preden se razdalja do opazovanega objekta prikaže na zaslonu se zaokroži na 5 metrov (za 

večje vrednosti) oziroma na 1 meter (za manjše vrednosti). 

 Za izklop daljinomera pritisnite gumb »RF«. 

 

 

8. MENI 

Meni termalnih monokularjev Quantum vsebuje dva zavihka M1 in M2: 
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Funkcije zavihka M1: 

 Barvni načini 

 Izbira načina delovanja 

 Izbira načina kalibracije 

 Nastavitev svetlosti ikon v meniju 

 Izbira barve menija 

 Samodejni izklop  

Funkcije zavihka M2: 

 Nastavitev ure 

 Popravilo poškodovanega piksla 

 Izbira merske enote 

 Aktiviranje brezžičnega 

daljinskega upravljavca 

 Nastavitev video izhoda 

 

Meni Quantum LQ serij vključuje sledeče funkcije: 

 Barvni načini 

 Izbira načina delovanja 

 Izbira načina kalibracije 

 Nastavitev svetlosti ikon v meniju 

 Izbira barve menija 

 Popravilo poškodovanega piksla 

 

FUNKCIJE ZAVIHKA M1 

Barvni načini 

Ta možnost uporabniku omogoča preklop iz standardnega načina (»bela vroča«) v druge barvne 

načine: »Črna vroča«, »Rdeča vroča«, »Enobarvna rdeča«, »Mavrica«, »Ultramarinska«, »Vijolična« 

in »Sepija«. 
 

 Pritisnite in držite krmilnik (2) za 2 sekundi za vstop v meni. 

 Zavrtite krmilnik do ikone  in ga pritisnite za potrditev. 

 Zavrtite krmilnik za izbora barvnega načina in ga potrdite s pritiskom na krmilnik. 
 

Po izhodu iz menija bo izbran barvni način postal privzet in se bo izklopu naprave shrani. Za preklop v 

standardni način (»bela vroča«) pritisnite gumb »MODE« in ga držite 2 sekundi. 

 

Izbira načina delovanja 

Obstajajo trije avtomatski načini delovanja: »mesto« (povečan kontrast), »gozd« (nizek kontrast) in 

»identifikacija« (izboljšani detajli). Vsak način vključuje optimalne kombinacije parametrov 

(svetlost, kontrast,..) za zagotavljanje najboljše možne slike v določenih pogojih gledanja. 
 

 Pritisnite in držite krmilnik (2) za 2 sekundi za vstop v meni. Zavrtite krmilnik do možnosti 

»MODE« in ga pritisnite za potrditev. 

 Zavrtite krmilnik da izberete ikono želenega načina delovanja in ga pritisnite za potrditev. 

 Ikona izbranega načina je prikazana v statusni vrstici v spodnjem delu zaslona. 

 

Izbira načina kalibracije 

Podroben opis najdete v podpoglavju »Vklop naprave in kalibracija« v 7. poglavju »UPORABA«. 

 

Nastavitev svetlosti ikon v meniju 

 Pritisnite in držite krmilnik (2) za 2 sekundi za vstop v meni.  

 Zavrtite krmilnik do ikone  in ga pritisnite za potrditev.  

 Zavrtite krmilnik za izbiro stopnje svetlosti ikon (od 1 do 10). 
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 Za izhod iz menija pritisnite in držite krmilnik za 2 sekundi ali počakajte 10 sekund za 

samodejni  izhod. 

 

Izbira barve menija 

 Pritisnite in držite krmilnik (2) za 2 sekundi za vstop v meni.  

 Zavrtite krmilnik do ikone    in ga pritisnite za potrditev. Na voljo so štiri barve menija: bela, 

rdeča, zelena in modra. 

 Skupaj z barvo ikon menija se spremeni tudi barva pojavnih simbolov in ikon v statusni 

vrstici. 

 Po izklopu naprave se izbrana barva menija ohrani v spominu termalnega monokularja. 

 

Samodejni izklop (samo pri serijah XQ) 

Samodejni izklop se aktivira v primeru nagiba naprave za več kot 70° navzgor ali navzdol glede na 

optično os. Naprava se samodejno ugasne po preteku časa, ki ga nastavite v meniju. 
 

 Pritisnite in držite krmilnik (2) za 2 sekundi za vstop v meni.  

 Zavrtite krmilnik do ikone in ga pritisnite za potrditev.  

 Izbire čas, po katerem želite, da se naprava samodejno ugasne (1 min / 3 min / 5 min) in v 

statusni vrstici se bo prikazala ustrezna ikona.  

 Za izklop funkcije izberite ikono »OFF«. 

 

FUNKCIJE ZAVIHKA M2 

Izbira/izklop izhodnega video signala 

 Pritisnite in držite krmilnik (2) za 2 sekundi za vstop v meni.  

 Zavrtite krmilnik do ikone  in ga pritisnite za potrditev. detector 

 Zavrtite krmilnik za izbiro izhodnega video signala (PAL / NTSC). 

 Za izklop video izhoda izberite »OFF«. Izklopljen video izhod zmanjša porabo energije 

termalnega monokularja. 

 Za izhod iz menija pritisnite in držite krmilnik za 2 sekundi ali počakajte 10 sekund za 

samodejni  izhod. 

 

Nastavitev ure (samo pri serijah XQ) 

 Pritisnite in držite krmilnik (2) za 2 sekundi za vstop v meni.  

 Zavrtite krmilnik do ikone  in ga pritisnite za potrditev.  

 Premaknite kazalec z vrtenjem krmilnika da izberete format časa (24 ur ali AM/PM). 

 Pritisnite krmilnik da nadaljujete do nastavitve ure. Krmilnik zavrtite do ustrezne ure. 

 Pritisnite krmilnik da nadaljujete do nastavitve minut. Krmilnik zavrtite do ustrezne minute. 

 Za izhod iz menija pritisnite in držite krmilnik za 2 sekundi ali počakajte 10 sekund za 

samodejni  izhod. 

 

Popravilo poškodovanega piksla 

Na detektorju naprave se lahko pojavijo svetle oz. temne pike (mrtvi oz. poškodovani piksli), ki so 

vidne tudi na sliki. Termalni monokularji Quantum uporabniku omogočajo popravilo takšnih pikslov: 
 

 Pritisnite in držite krmilnik (2) za 2 sekundi za vstop v meni.  

 Zavrtite krmilnik do ikone  in ga pritisnite za potrditev.  

 V pojavnem podmeniju s pritiskom na krmilnik izberite ikono . 
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 V centru zaslona se prikaže rdeč križ , na mestu pojavnih ikon pa se prikažeta koordinati 

(X,Y) . 

 Zavrtite krmilnik tako, da poravnate križ s poškodovanih pikslom (moral bi izginiti). 

 Z rahlim pritiskom na krmilnik zamenjate smer križa iz vodoravne v navpično. 

 Ko sta center križa in poškodovan piksel poravnana, pritisnite gumb »MODE« (4). 

 V primeru uspešnega popravila piksla se na mestu koordinat prikaže kratko sporočilo »OK«. 

 Nato premaknite križ do naslednjega poškodovanega piksla (če obstaja).  

 

Vrnitev na privzet vzorec poškodovanega piksla 

 Če želite obnoviti vse poškodovane piksle, ki ste jih popravili v pojavnem podmeniju izberite 

ikono s pritiskom na krmilnik. 

 Desno od ikone se prikažeta možnosti »Yes« (da) in »No« (ne), zavrtite krmilnik, izberite 

»Yes« in s pritiskom na krmilnik potrdite izbiro. 

 Če ne želite obnoviti poškodovanih pikslov izberite »No«. 

 Za izhod iz menija pritisnite in držite krmilnik za 2 sekundi ali počakajte 10 sekund za 

samodejni  izhod. 

 

POZOR! Na zaslonu naprave bo morda vidnih nekaj pikslov v obliki belih ali barvnih (modrih, rdečih 

pik v velikosti enega do dveh pikslov, ki niso poškodovani (ne gre za napako) in jih ni mogoče 

popraviti. 

 

Izbira merske enote 

 Zavrtite krmilnik za izbiro »M« (metrov) oz. »Y« (jardov) in jo z rahlim pritiskom na krmilnik 

potrdite. 

 Ikona merske enote je prikazana skupaj z odmerjeno razdaljo. 

 

Aktivacija brezžičnega daljinskega upravljalnika (samo pri serijah XQ) 

 Brezžični daljinski upravljalnik podvoji funkcijo vklopa naprave, kalibracije in digitalne 

povečave. 

 Ima tri gumbe: »ON« (19) – vklop/izklop naprave; »CAL« (20) – kalibracija slike; »ZOOM« 

(21) – digitalna povečava. 

 

Pred uporabo je potrebno daljinski upravljalnik aktivirati: 

 Vklopite napravo in v meniju izberite možnost »RC activation«. 

 Pritisnite krmilnik, prikazalo se bo sporočilo »WAIT« in začelo se bo odštevanje v času 

katerega morate pritisnite katerikoli gumb na daljinskem upravljalniku. 

 V primeru uspešne aktivacije se prikaže sporočilo »Complete« in upravljalnik je pripravljen. 

 Če daljinski upravljalnik ne deluje, zamenjajte baterijo. Odvijte vijak na zaščitnem pokrovu 

baterij, odstranite pokrov, vstavite novo CR2032 baterijo, zaprite pokrov in privijte vijak. 

 

Digitalna povečava 

 Za aktiviranje digitalne povečave rahlo pritisnite gumb »MODE« (4). 

 Sprememba digitalne povečave se prikaže kot pojavni simbol in se neprestano pojavlja;  ko je 

dosežena končna vrednost je prikazana prva vrednost (glej spodnjo tabelo). 

 Nastavljena vrednosti največje povečave je prikazana v statusni vrstici. 

 Naprava ne shrani vrednosti povečave. Po ponovnem vklopu naprave bo največja povečava 

enaka vrednosti optične povečave x1. 
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Model 
Optična 

povečava 

Razmerje povečave 

x1 x2 x3 x4 

Največja optična povečava 

LQ19 / XQ19 1.6x 1.6x 3.2x 4.8x 6.4x 

LQ38 / XQ38 3.1x 3.1x 6.2x 9.3x 12.4x 

LQ50 / XQ50 4.1x 4.1x 8.2x 12.3x 16.4x 

 

 

9. VIDEO IZHOD (samo pri serijah XQ) 

 

Termalni monokularji Quantum so opremljeni z video izhodom, ki omogoča povezavo z zunanjimi 

snemalnimi napravami ter prenos video signala na zaslone, TV sprejemnike,… 
 

 Priključite vtič (16) kabla v vtičnico (10) na napravi. 

 Kabel pritrdite z vrtenjem obroča za zaklep vtiča v smeri urinega kazalca. 

 Priključite prejemnik signala na vtič (18) kabla. 

 Vklopite napravo – slika se bo prikazala na zunanji priključeni napravi. Poskrbite, da bo 

priključena naprava v načinu AV. 

 Za snemanje videa lahko uporabite video snemalnike kot so na primer Yukon MPR (#27041) 

in drugi. 

 

 

10. DODATKI 

Naprava je opremljena z Weaver letvijo (8), ki omogoča pritrditev različnih dodatkov, kot je na primer 

baterija EPS3I (379112). Dve dodatni letvi omogočata namestitev naprave na stojalo ali pa na zapestni 

trak. 

 

 

11. NEGA IN SHRANJEVANJE 

 Termalni monokularji Quantum imajo IPX4 stopenjsko zaščito (odpornost proti pljuskom), 

vendar niso namenjeni potopitvi v vodo. 

 Poskusi razstavljanja ali popravila napave bodo razveljavili garancijo. 

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

čiščenju leč z večplastnimi premazi. Prah ali umazanijo odpihnite. Ohišje naprave očistite s 

suho, čisto krpo. Ne uporabljajte nobenih kemičnih čistil. 

 Naprava lahko deluje na temperaturi med -25°C in +50°C. Če ste jo uporabljali v mrzlem 

okolju, počakajte vsaj 2-3 ure preden jo boste ponovno uporabili v toplem okolju. 

 Napravo shranite v transportni torbici v suhem prostoru. 

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

 

 

12. 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 
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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.  

 Naprava ne deluje s priklopljenim zunanjim napajalnikom 

Poskrbite, da vaš napajalnik omogoča izhodno napetost. Preverite, da je priklop napajalnika 

nepoškodovan. Če je zunanji napajalnik prazen, ga napolnite. 

  

 Slika je meglena, z navpičnimi črtami 

Potrebno bo opraviti kalibracijo – postopek najdete v poglavju 8 »UPORABA«. 

 

 Slika je pretemna 

Svetlost ali kontrast sta prenizka. Nastavite svetlost/kontrast z vrtenjem krmilnika (2). 

 

 Slaba slika, zmanjšan obseg zaznavanja 

Ti problemi se lahko pojavijo v neugodnih vremenskih razmerah (megla, dež, sneg,…). 

 

 Pri snemanju videa z zunanjo video napravo ni slike 

Video izhod na monokularju je izklopljen (podrobnejši opis za aktivacijo najdete v poglavju 8 

»MENI«). Preverite še, če sta monokular in zunanja video naprava pravilno povezani. 

 

 Na zaslonu se pojavijo črne pike 

Črne pike se na zaslonu lahko pojavijo, če je objektiv v neizostrenem položaju pri opazovanju 

objekta na enakomernem temperaturnem ozadju. Ta učinek se pri neposrednem ostrenju na 

določen predmet ne pojavi ali pa ni pomemben. To ne predstavlja okvare in ne vplivajo na 

delovanje ali zanesljivost naprave. 

 

 Ali je kakovost slike pri uporabi naprave pri negativnih temperaturah slabša kot pri 

pozitivnih? 

Zaradi različne toplotne prevodnosti, opazovani predmeti postanejo hitreje toplejši pri 

pozitivnih temperaturah, kar omogoča višji temperaturni kontrast in s tem tudi kakovost slike. 

Pri negativnih temperaturah se opazovani objekti običajno ohladijo na približno enako 

temperaturo, kar povzroči nižji kontrast in slabšo kakovost slike. To je običajno za termalne 

naprave. 
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