
                                www.optics-trade.eu                                                                              Optium d.o.o., Laporje 45a, 2318 Laporje

DIGITALNI NOČNI MONOKULAR PULSAR DIGIFORCE 860RT

NAVODILO ZA UPORABO

LASTNOSTI

Optične lastnosti

Povečava 6.5x/13x

Digitalni zoom 2x

Leča v objektivu 50 mm, F/ 1.0

Največja možna razdalja do opazovane divjadi, dolžine 1.7 m, m 275

Vidno polje (pri 6.5x povečavi), stopinje/m pri razdalji 100 m 4.6 / 8

Minimalna razdalja, na katero se da približati, m 5

Nastavitev dioptrije, D +/- 5

Elektronske lastnosti

Tip zaslona / ločljivost, piksli LCD / 640x480

Tip senzorja / velikost CMOS / 1/3"

Ločljivost kamere, piksli 640x480

Občutljivost naprave, maks., mW

- valovna dolžina 780 nm, ločljivost 25 črt/mm 5x10-3

- valovna dolžina 915 nm, ločljivost 25 črt/mm 3x10-4

Lastnosti delovanja

Napetost pri delovanju, V / baterije 4 ÷ 6.5 (4xAA)

Zunanji napajalnik 5V (USB)

Maks. čas zmogljivosti baterije pri temperaturi 22°C (vključena samo naprava / 
vključen tudi IR-osvetljevalec, snemanje + Wi-Fi), ure

6 / 4.5

Navoj za trinožno stojalo ¼"

Temperatura, pri kateri naprava nemotoma deluje –15°C...+50°C / 5°F … 122°F

Dimenzije (dolžina x širina x višina), mm / inč 176x83x62 / 6.9x3.3x2.4

Masa (brez baterij), kg / oz 0.42 / 14.8

Snemalnik videev

Ločljivost videa, piksli 320x240; 640x480

Ločljivost fotografije, piksli 320x240; 640x480; 1280x960

Format videa / fotografije avi / jpg

Vgrajen spomin 8 Gb (na voljo 7.4 Gb)

Kapaciteta spomina 1 Gb (približno 40 min.*)

Vgrajen LED-osvetljevalec

Valovna dolžina, nm 810

Wi-fi

Frekvenca 2.4 GHz
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Standard 802.11 b/g/n

Recepcija, m 15

*Dejanska kapaciteta je lahko nekoliko drugačna.

1. VSEBINA PAKETA

• Digiforce 860RT
• Transportna torba
• Trak za nošenje okoli zapestja
• Mikro USB-kabel
• adapter za trinožno stojalo (tripod)
• Krpica za čiščenje leč
• Navodila za uporabo
• Garancijska izjava

Dizajn/oblika te naprave se zaradi razvoja lahko spremeni.

Programska oprema tega izdelka se lahko zaradi posodobitev spremeni. Najnovejša navodila za uporabo lahko najdete 
na spletni strani www.pulsar-nv.com.

2. LASTNOSTI

• povečava 6.5x / 13x
• tehnologija Stream Vision – projeciranje slike na zunanje naprave preko Wi-fija v realnem času (s 

programom Stream Vision)
• vgrajen LED IR-osvetljevalec 810 nm
• nastavljiva jakost osvetljevalca (3 nivoji)
• nastavljiva svetlost zaslona
• funkcija DISPLAY OFF (izključitev zaslona)
• zunanje napajanje preko USB
• vgrajen snemalnik videev (fotografije/videi)
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• snemalnik zvoka
• odpornost na močno svetlobo
• LCD-zaslon
• CMOS-senzor z visoko občutljivostjo
• vrednost zaslonke F/d = 1.0
• kompaktnost in majhna masa
• večnamenska montaža za dodatke

Vaša digitalna nočna naprava se lahko uporablja za:

• opazovanje zunaj
• iskanje in reševanje
• lov & kampiranje
• navigiranje po temi
• športne namene
• vzdrževanje opreme

3. NAMESTITEV BATERIJE

• Obrnite pokrov pod okularjem za 90 stopinj v nasprotni smeri urinega kazalca do položaja 'OPEN'.
• Upoštevajoč polariteto (+/-), namestite štiri AA-baterije.
• Ponovno namestite pokrov in ga obrnite za 90 stopinj v smeri urinega kazalca do položaja 'CLOSE'.
• Na zaslonu se bo pojavila ikona        .

Pomembno!
Ne uporabljajte baterij različnih tipov in baterij, ki niso enako polne, saj lahko to precej vpliva na čas 
izpraznitve.

4. ZUNANJI NAPAJALNIK

Napravo lahko polnimo z zunanjim virom napajanja (npr. prenosnim polnilcem (5V) ali računalnikom).

• USB-kabel vključite v ustrezen priključek na napravi (11), drugi del pa v ustrezen priključek na 
prenosnem polnilcu ali računalniku.

• Naprava preklopi na polnjenje preko zunanjega napajalnika
• Na zaslonu se prikaže ikona za zunanji vir napajanja      .
• Ko se zunanji vir napajanja izključi, se začne naprava polniti preko vstavljenih baterij. Naprava se ne

izključi.

5. ZUNANJI IZGLED IN FUNKCIJE

1 - objektiv
2 - okular
3 - montažna površina za namestitev dodatkov
4 - gumb ON (vključi)
5 - gumb IR (infrardeče)
6 - gumb REC (snemaj)
7 - gumb ZOOM (približaj)
8 - vrtljiv gumb za nastavljanje svetlosti zaslona
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9 - vgrajen IR-osvetljevalec
10 - indikator LED
11 - USB-priključek
12 - adapter za trinožno stojalo (tripod)

6. OPIS FUNKCIJ

Gumb Način delovanja Prvi kratek pritisk na 
gumb

Drugi kratek pritsk na 
gumb

Dolg pritisk na gumb

ON Naprava je izključena. Naprava se vključi. Wi-Fi se vključi. Izključi/vključi se 
zaslon naprave 
(pridržite za dlje kot 1
sekundo). 
Naprava se izključi 
(pridržite dlje kot za 3
sekunde).

Naprava je v V načinu
delovanja 
PHOTO/VIDEO.

Wi-Fi se vključi. Wi-Fi se izključi.

Naprava je v načinu 
delovanja REVIEW.

Izbris datotek (Da ali 
Ne).

Več si preberite v 
poglavju, kjer je to 
opisano (Review 
način delovanja).

ZOOM Video Aktivacija digitalnega zooma Vstopi v meni

Photo

Review Preklapljanje med datotekami – v levi smeri. 
Vrnitev na začetek datoteke, ki si jo 
ogledujemo.

/

REC Video Prične se snemanje. Snemanje se ustavi. Preklop na način 
Photo.

Photo Napravi se fotografija. Napravi se fotografija. Preklop na način 
Review.

Review Začne se ogled 
napravljenega 
posnetka.

Ogled napravljenega 
posnetka se začasna 
ustavi (premor).

Preklop na način 
Video.

IR Video Preklapljanje med načini IR-osvetljevalca IR-osvetljevalec se 
izključi.

Photo

Review Preklapljanje med datotekami – v desni smeri. /

7. IKONE V MENIJU

   Nivo svetlosti zaslona
   Povečava
   Nivo jakosti osvetljevalca
   Nivo baterije
   Poljenje preko zunanjega vira napajanja
   Vgrajen mikrofon
   Načini delovanja: snemanje videev (VIDEO)/fotografiranje (PHOTO)
   Pregled videev/Pregled slik (REVIEW)
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8. DELOVANJE

Odstranite pokrovček, ki varuje lečo v objektivu (1).

Priporočamo, da pri dnevni svetlobi ne odstranite pokrovčka. Filter, vgrajen v pokrovček, preprečuje, da bi 
bila slika presvetla. Opazovanje je tako prijetneje.

• Vključite napravo s pritiskom na gumb ON (4). Indikator LED (10) se bo osvetlil v zeleni barvi. Na 
zaslonu se prikaže ikona za nivo baterije        . Jakost IR-osvetljevalca se avtomatsko preklopi na 
nivo     

• Če želite med delovanjem naprave izključiti zaslon (in se tako prikriti), pridržite gumb ON (4) za 
več kot 1 sekundo.

• Na zaslonu se bo prikazalo sporočilo DISPLAY OFF (zaslon izključen).
• Če želite ponovno vključiti zaslon, pridržite gumb ON za več kot 1 sekundo.
• Če želite izključiti napravo, pridržite gumb ON za več kot 3 sekunde. Na zaslonu se bo prikazalo 

sporočilo „Switch off“. Pričelo se bo odštevanje – na koncu se bo naprava izključila.
• Z vrtenjem obroča za nastavljanje dioptrije (2) nastavite ostrino ikon na zaslonu.
• Izberite si predmet, ki je od vas oddaljen 20 do 30 m.
• Poglejte izbran predmet skozi napravo in z vrtenjem objektiva (1) nastavite ostro sliko.
• Z ustreznim gumbom (8) nastavite svetlost zaslona. Nivo svetlosti in ikona      se prikažeta v 

zgornjem desnem delu zaslona. Na voljo je 20 nivojev svetlosti.
• Vedno, ko pogledate predmet, ki ni na enaki razdalji kot prejšnji, zavrtite obroč na objektivu (1), da 

bo slika ostra. Za nastavitev optimalne slike uporabite še gumb za nastavitev jakosti osvetlitve 
zaslona (8).

• Če želite povečate doseg naprave in zmožnost identifikacije v mraku ali temi, vključite vgrajen IR-
osvetljevalec (9) s pritiskom na ustrezen gumb (5).

• Z gumbom IR lahko nastavite jakost snopa svetlobe, ki ga oddaja IR-osvetljevalec. Nivo je označen 
z ikonami na zaslonu               .

• Če želite izključiti IR-osvetljevalec, pridržite gumb IR za dve sekundi. Ikona IR bo izginila.
• Če želite izvedeti več o delovanju osvetljevalca, si preberite poglavje 12 „VGRAJEN IR-

OSVETLJEVALEC“.
• Če želite vključiti digitalni zoom, pritisnite gumb ZOOM (7).

9. NAČINI DELOVANJA

Naprava ponuja tri načine delovanja:

• Video (snemanje videev)
• Photo (fotografiranje)
• Review (pregled videev in fotografij)

Ko napravo prvič vključite, je v načinu „VIDEO“. Med posameznimi načini lahko menjujete tako, da 
pridržite gumb REC (6). Preklapljanje je ciklično (Video – Photo – Review – Video).

Način „VIDEO“

To je privzeti način delovanja.

• To, da je izbran način snemanja videev, označuje ikona        na zaslonu.
• To, da je omogočeno snemanje zvoka, označuje ikona      na zaslonu.
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• Povečava je prav tako označena na zaslonu (npr. 13x).

Če želite začeti snemanje ali prekiniti snemanje, pritisnite gumb REC (6). Ko zaključite snemanje 
posameznega videa, se posnetki shranijo v notranji spomin naprave. Posnetek se shrani tudi v primeru, če 
napravo med snemanjem izključite.

Ko snemate video, se na zaslonu, kjer je v osnovi ikona „VIDEO“, prikaže ikona REC (6).
• Ikone, ki jih vidite na zaslonu, ne bodo na posnetku.
• Med snemanjem videa lahko navigirate po meniju.

Opomba! Ko ste v meniju, ne morete zaustaviti snemanja. 

Opomba! Največja dolžina posnetka je 7 minut. Ko ta čas poteče, se začne video zapisovati v novo 
datoteko. Številko posnetkov omejuje notranji pomnilnik naprave.

IR osvetljevalec in svetlost. V načinu VIDEO se na zaslonu prikazujejo sledeči podatki:

• Jakost IR-osvetljevalca – le-ta je prikazana z eno od treh ikon                  . Če je osveteljevalec 
izključen, ni prikazana nobena od teh ikon.

• Nivo svetlosti – Nivo svetlosti (od 0 do 20) se prikazuje samo med nastavljanjem svetlosti.
• Wi-Fi
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Način „PHOTO“

Če je naprava v načinu PHOTO, je to na zaslonu označeno z ikono        . 

Fotografije se shranjujejo v notranji pomnilnik naprave.
V načinu PHOTO je prikazano sledeče:

• IR-osvetljevalec
• Svetlost
• Povečava
• Wi-Fi

Opomba. V načinu PHOTO se zvok ne snema.

Način „REVIEW“

Ta način je namenjen pregledu posnetih fotografij in videev, ki so shranjene na notranji pomnilnik naprave. 

Ko preklopite na način REVIEW, se na zaslonu vedno prikaže zadnja posneta datoteka. Poleg slike oz. videa
so na zaslonu sledeči podatki:

• tip datoteke: fotografija        ali video       .
• dolžina videa se prikazuje tako: mm:ss. Naprava shranjuje datoteke po sistemu x/y

x – število izbrane datoteke
y – skupno število datotek

• navigiranje (levo-desno)
• ločljivost trenutno prikazane datoteke
• „PLAY“ (ogled posnetka) in „PAUSE“ (premor) – samo pri videih
• indikator za izbris datotek
• datum in čas, ko je bil video posnet oz. fotografija posneta

FOTOGRAFIJA: VIDEO:
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Navigiranje:

• Levo – pritisk na gumb ZOOM (7).
• Desno – pritisk na gumb IR (5).

Pritisnite na gumb REC (6), če si želite ogledati izbran video.

Ko si ogledujete video:
• se začne odštevanje od skupne dolžine videa
• kjer je bila prej ikona PLAY, se pojavi ikona PAUSE

Če želite video ustaviti (premor), pritisnite gumb REC (6).

Ko video ustavite:

• se odštevanje ustavi
• kjer je bila prej ikona PAUSE, se pojavi ikona PLAY

• Z vnovičnim pritiskom na gumb REC lahko nadaljujete z ogledom videa. 
• Če se želite vrniti na začetek videa, pritisnite gumb ZOOM (7). 
• Če si želite ogledati naslednji video, pritisnite gumb IR (5).
• Izbris datotek – pritisnite na gumb ON (4) in na zaslonu se bosta prikazala YES in NO.
• S pritiskom na gumb ZOOM (7) boste izbrali YES, kar pomeni, da se bo datoteka izbrisala.
• S pritiskom na gumb ON (4) boste izgrali NO, kar pomeni, da boste izbris preklicali.

Funkcije, ki medtem niso na voljo. Med pregledom fotografij in videev sledeče funkcije niso na voljo:
• vstop v meni
• nastavitev ZOOM-a
• upravljanje z osvetljevalcem
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Če je osvetljevalec vključen, se bo ob vstopu v način REVIEW izključil.
Nivo jakosti osveljevalca se ob vstopu v način REVIEW shrani. Ko izstopite iz načina REVIEW, se bo IR-
osvetljevalec ponovno vključil na shranjen nivo jakosti.

MENI

Navigiranje po meniju:
Gumb ZOOM (7):

• če ta gumb pridržite, boste vstopili v glavni meni
• če boste ta gumb pritisnili, boste vstopili v podmeni
• s kratkim pritiskom na ta gumb lahko v podmeniju potrdite izbiro. S tem boste izstopili iz podmenija

in vstopili v glavni meni.
• z daljšim pritiskom na ta gumb zapustite podmeni, brez da bi potrdili izbiro (v nekaterih primerih 

tako tudi potrdite izbiro, to je natančneje razloženo pri navodilih za posamezne funkcije v meniju).

Gumb IR – navigiranje po meniju – dol ali levo;
Gumb REC – navigiranje po meniju – gor ali desno;

Avtomatski izhod iz menija – po 10 sekundah neaktivnosti v meniju (ali podmeniju) se bo izhod iz menija 
storil avtomatsko. V nekaterih podmenijih avtomatski izhod ni mogoč.

VSEBINA MENIJA
• nastavitev Wi-Fija 
• nastavitev ločljivosti 
• nastavitev časa in datuma 
• vključitev snemanja zvoka 
• o napravi 

Nastavitev Wi-Fija (Wi-Fi setup)

Tukaj lahko nastavite geslo, ki se uporablja za povezavo zunanje naprave (pametnega telefona ipd.) z 
napravo Pulsar Digiforce.

• Za vstop v meni       pritisnite gumb ZOOM (7).
• Na zaslonu se bo pojavilo privzeto geslo „12345“.
• S pomočjo gumbov za navigiranje po meniju nastavite želeno geslo (z gumbom REC (6) boste 

povečali vrednost, z gumbom IR (5) boste zmanjšali vrednost). Z gumbom ZOOM (7) preklopite na
naslednjo števko.

• Shranite geslo in zapustite podmeni tako, da pridržite gumb ZOOM (7).

Nastavitev dostopa

• Ta opcija       vam omogoča nastavitev dostopa aplikacije Stream Vision do naprave Pulsar 
Digiforce.

• Dostop – Lastnik (Owner)       . Uporabnik aplikacije Stream Vision ima popoln dostop do vseh 
funkcij naprave.

• Dostop – Gost (Guest)        . Uporabnik aplikacije Stream Vision ima dostop le do videa v realnem 
času.

• Če je Wi-Fi vključen, je na zaslonu vidna sijoča ikona Wi-Fi;
• Če ikona Wi-Fi utripa, to pomeni, da je povezava vzpostavljena.
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Tehnologija Stream Vision

Tehnologija Stream Vision omogoča projiciranje slike, vidne skozi napravo Digiforce, na monitor 
računalnika ali zaslon pametnega telefona preko brezžične povezave. Več informacij o aplikaciji lahko 
najdete v ustrezni knjižici ali na spletni strani www.pulsar-nv.com.

Nastavitev ločljivosti
V tem podmeniju lahko izberete ločljivost fotografij ali videev.

Način VIDEO. Ločljivosti, ki sta na voljo (piksli):
• 320x240
• 640x480

Način PHOTO. Ločljivosti, ki sta na voljo (piksli)
• 320x240
• 640x480
• 1280x960

• Za vstop v podmeni pritisnite gumb ZOOM (7).
• Ločljivost izberite s pomočjo gumbov IR (5) in REC (6). 
• Potrdite svojo izbiro s pritiskom na gumb ZOOM (7).

Izbrana ločljivost je prikazana na zaslonu:

• 240p, če ste izbrali 320x240; 480p, če ste izbrali 640x480; 960p, če ste izbrali 1280x960.
• Izbrana ločljivost se shrani.
• Ko boste napravo ponovno vključili, se bo na zaslonu prikazala ločljivost, ki ste jo shranili.

Nastavitev datuma in časa

V tem podmeniju lahko nastavite datum in čas.

Date setup (Nastavitev datuma)
• Vstopite v podmeni s pritiskom na gumb ZOOM (7).
• Datum je prikazan tako: yyyy/mm/dd (2016/07/12) (leto/mesec/dan)
• S pomočjo gumbov REC (6) in IR (5) nastavite datum. Po nastavitvi vsake izmed vrednosti 

pritisnite gumb ZOOM (7). 
• Shranite svojo izbiro in pridržite gumb ZOOM (7) za več kot eno sekundo. Preklopili boste na 

nastavitev časa.

Time setup (Nastavitev časa)
• Vstopite v podmeni s pritiskom na gumb ZOOM (7).
• Čas je prikazan tako: „format hh/mm“ (24 06:51) (format ure/minute)
• S pomočjo gumbov REC (6) in IR (5) nastavite format prikazovanja časa – 24/AM/PM. Za prehod 

na nastavitev ure pritisnite gumb ZOOM.
• S pomočjo gumbov REC (6) in IR (5) nastavite uro. S pritiskom na gumb ZOOM nadaljujte na 

nastavitve minut.
• S pomočjo gumbov REC (6) in IR (5) nastavite minute. Zapustite podmeni tako, da pridržite gumb 

ZOOM za več kot 1 sekundo.
• Na zaslonu se pojavi nastavljen čas v izbranem formatu prikazovanja.

10

http://www.pulsar-nv.com/


                                www.optics-trade.eu                                                                              Optium d.o.o., Laporje 45a, 2318 Laporje

• Nastavitev se shrani.
• Ko boste napravo ponovno vključili, se bo na zaslonu pojavil čas, ki ste ga shranili.

Sound recording (Snemalnik zvoka)
Ta opcija vam omogoča vključitev in izključitev snemanja zvoka med snemanjem videa.

• Vstopite v podmeni s pritiskom na gumb ZOOM (7).
• S pomočjo gumbov REC (6) in IR (5) izberite:

YES – če želite vključiti snemanje zvoka
NO – če želite izključiti snemanje zvoka

• Potrdite svojo izbiro s pritiskom na gumb ZOOM (7).
• Ko vključite snemalnik zvoka, se na zaslonu pojavi ikona     . Ko je snemanje zvoka izključeno, je na

zaslonu ikona    .
• Ikona, ki označuje, da je snemanje zvoka vključeno, je prikazana na zaslonu v načinih PHOTO in 

VIDEO.
• Nastavitev se shrani.
• Ko boste napravo ponovno vključili, bo izbrana nastavitev, ki ste jo pred izključitvijo shranili.

About device (o napravi)

Tukaj lahko preverite sledeče podatke o vaši napravi:

Name: Digiforce 860RT (ime naprave)
SKU: 78093 (številka modela)
Serial: 70119307 (serijska številka)
SW: 12.34.567.a (različica programske opreme)
HW: MNV001 (različica strojne opreme)

11. DIGITALNI ZOOM

S pomočjo te funkcije lahko nastavljate ZOOM. Na zaslonu se prikazuje povečava, ki je vsota optične in 
digitalne povečave.

• Funkcijo ZOOM lahko uporabljate v načinih PHOTO in VIDEO.
• Če želite vključiti zoom, pritisnite gumb ZOOM (7).
• Med povečavami, ki so na voljo, preklapljate s pritiski na gumb ZOOM (7).
• Ko ponovno vključite napravo, bo povečava nastavljena na 6.5x, četudi ste jo pred izključitvijo 

nastavili na 13x.

12. VGRAJEN OSVETLJEVALEC

Naprava je opremljena z osvetljevalcem, ki oddaja svetlobo z valovno dolžino 810 nm.

• Z osvetljevalcem lahko upravljate v načinih PHOTO in VIDEO.
• Če želite vključiti osvetljevalec, pritisnite gumb IR (5).
• Ko preklaplajte med jakostmi osvetljevalca, se to prikazuje z ustreznimi ikonami                 .
• Če želite preklaplajti med jakostmi osvetljevalca, uporabite gumb IR. Preklapljanje je ciklično (IR1 

– IR2 – IR3 – IR1).
• Če želite izključiti osvetljevalec, pridržite gumb IR.
• Izbran nivo jakosti osvetljevalca se ne shrani.
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• Z osvetljevalcem ne morete upravljati, če ste v načinu REVIEW.
• Ko preklopite na način REVIEW, se IR-osvetljevalec izključi. Nivo jakosti se shrani, ikona pa v tem 

načinu ni prikazana na zaslonu.
• Ko zapustite način REVIEW, se IR-osvetljevalec ponovno vključi na enak nivo jakosti, ki ste ga 

imeli nastavljenega, preden ste preklopili na način REVIEW. Ikona je zopet prikazana na zaslonu.

13. FUNKCIJA DISPLAY OFF (izključen zaslon)

S pomočjo te funkcije lahko izključite zaslon in se tako prikrijete (Svetlobo, ki jo oddaja zaslon, lahko 
ponoči vidijo tudi drugi).

• Funkcijo DISPLAY OFF (izključen zaslon) lahko izberete v načinih PHOTO in VIDEO.
• Če želite izključiti zaslon, pridržite gumb ON (4) za več kot 1 sekundo.
• Na zaslonu se prikaže sporočilo „DISPLAY OFF“ (zaslon je izključen).
• Če želite zaslon ponovno vključiti, pridržite gumb ON za več kot 1 sekundo.

Ko je vključena funkcija DISPLAY OFF (izključen zaslon):

• lahko pritisnete samo gumb ON (4),
• če ste pred vključitvijo te funkcije snemali video, se snemanje nadaljuje
• funkcija Wi-Fi še vedno deluje

Funkcija DISPLAY OFF (izključen zaslon) se izključi, ko:

• pritisnete gumb ON (4)
• napravo povežete z zunanjim napajalnikom ali računalnikom preko USB-kabla (v tem primeru se bo 

funkcija DISPLAY OFF izključila, naprava se bo vrnila v klasičen način delovanja).

14. USB CONNECTION (USB-POVEZAVA)

Napravo lahko povežete z računalnikom preko USB-priključka (11). Računalnik bo napravo zaznal 
samodejno – gonilnika ni potrebno namestiti.

Dva možna načina povezave
Ko napravo preko USB-priključka (11) povežemo z računalnikom, lahko izberemo eno od sledečih 
možnosti:

USB Mass storage device (spominska kartica)
• Če izberemo to možnost, računalnik napravo zazna kot „flash kartico“. Funkcij naprave ni mogoče 

upravljati; omogočeno je delo z datotekami na pomnilniku naprave. Naprava je izključena.

Power (napajanje)
• V tem načinu stacionarni/prenosni računalnik služi kot zunanji napajalnik. Na statusni vrstici se 

prikaže ikona, ki označuje napajanje preko zunanjega napajalnika.
• Naprava je še naprej vključena, vse funkcije so na voljo.
• S pomočjo gumbov REC (6) in IR (5) preklapljajte med načinoma povezave (USB – Power –  USB)
• Z gumbom ZOOM (7) potrdite izbiro.
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Povezave v raznih načinih delovanja
Način povezave Način delovanja Stanje naprave

USB Video/Photo Naprava je izključena. Če je takrat,
ko se vzpostavi povezava, 
vključeno snemanje, se le-to 
ustavi, posnetek pa se avtomatsko 
shrani.

Review Naprava je izključena. Če si 
uporabnik ogleduje posnetek, ko 
se vzpostavi povezava, se ogled 
prekine.

Power (napajanje) Video/Photo/Review Naprava nadaljuje z delovanjem.

Odklop USB-ja

V načinu USB Mass storage device (spominska kartica)
Če napravo odklopimo, bo ostala izključena. Če želimo napravo uporabljati, jo je potrebno vključiti.

V načinu Power (napajanje)
• Ko napravo odklopimo od računalnika, se izključi. Če jo odklopimo od prenosnega polnilca ali AC-

adapterja, se naprava preklopi na polnjenje preko vstavljenih baterij (če so vstavljene in dovolj 
polne).

• Če napravo izključimo, medtem ko je povezana z računalnikom, se na zaslonu ne prikaže nič. 
Računalnik ne bo zaznal naprave, dokler je zopet ne vključimo (s pritiskom na gumb ON).

15. DODATKI

Naprava je opremljena s posebno montažno (3), ki uporabniku omogoča, da nanjo namesti razne dodatke. 
Med te sodijo osvetljevalci: Pulsar-805/Pulsar-940/Pulsar X-850 LED-osvetljevalci ali Pulsar L-
915/Pulsar L-808S LASER-osvetljevalci. Na napravi je navoj za namestitev trinožnega stojala. Napravi je 
priložen poseben adapter (12), ki uporabniku omogoča, da namesti dodatni IR-osvetljevalec in napravo 
montira na trinožno stojalo.

16. SMERNICE ZA UPORABO NAPRAVE

Napravo lahko uporabljamo tudi podnevi – ne bo se poškodovala.

• Ko napravo prinesete v topel prostor po uporabi na hladnem, je priporočeno, da jo pustite v priloženi
torbici 2–3 ure, saj boste tako preprečili kondenzacijo na optiki.

• Naprave ne puščajte na mestih, izpostavljenih sončni svetlobi.
• Napravo varujte pred udarci, agresivnimi tekočinami, ipd.
• Naprava ni odporna na vodo!
• Vgrajen IR-osvetljevalec ne ponuja možnosti nastavitve snopa.

17. VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

• Leče očistite samo takrat, ko se vam to zdi nujno potrebno. Uporabite mehko krpico iz bombaža in 
čistilo, ki je posebej prirejeno za čiščenje leč z več premazi.
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• Z mehko krpico, navlaženo s sintetičnim čistilnim sredstvom, obrišite prah in umazanijo s plastičnih 
in kovinskih površin.

• Napravo shranjujte v priloženi torbici v suhem, prezračevanem prostoru. Če naprave dlje časa ne 
uporabljate, odstranite baterije.

18. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Spodaj so navedene morebitne napake oz. težave, ki se lahko pojavijo pri uporabi naprave Digiforce. Če se 
soočate s težavo, ki ni navedena v spodnji tabeli, ali če priporočen ukrep, ki naj bi tovrstno težavo odpravil, 
ne učinkuje, se obrnite na proizvajalca.

Težava Možen razlog Predlagana rešitev

Naprave ni možno vključiti. Baterije niso pravilno vstavljene v 
napravo.

Baterije so prazne.

Stične točke na bateriji so 
oksidirale – to se lahko zgodi, če 
baterije puščajo ali so 
izpostavljene kemijski raztopini.

Ponovno vstavite baterije, 
upoštevajoč polariteto.

Počistite prostor, kamor se baterije
vstavijo, in stične točke na 
baterijah.

Naprava ne deluje, medtem ko je 
priključena na zunanje napajanje.

Lahko, da je USB-kabel 
poškodovan. Možno je tudi, da je 
zunanji napajalnik izpraznjen.

Zamenjajte USB-kabel.
Če je potrebno, napolnite zunanji 
napajalnik.

Kvaliteta slike je slaba S pomočjo obroča za nastavljanje 
dioptrije in obroča za ostrenje 
preverite, če je vse optimalno 
nastavljeno (upoštevajoč navodila 
v tem priročniku). Preverite, če so 
leče umazane ali rosne.

S pomočjo navodil v tem 
priročniku nastavite dioptrijo in 
ostrino slike.

Očistite leče s krpico, pomočeno v 
alkohol.

Ni Wi-fi signala Naprava je predaleč od 
usmerjevalnika.

Med napravama so ovire (npr. 
betonski zid).

Napravo približajte 
usmerjevalniku.

Naprava ne deluje pravilno zaradi 
posodobitev programske opreme

Ponovno namestite privzeto 
različico programske opreme.

1. Skupaj pridržite gumba REC in 
ZOOM.
2. Medtem ko stiskate gumba REC
in ZOOM, pritisnite še gumb ON. 
3. Zelena LED-lučka bo utripnila 
dvakrat, nato pa bo začela utripati 
neprenehoma – namešča se 
privzeta različica programske 
opreme.
4. Izpustite gumba REC in ZOOM.
5. Ko se namestitev programske 
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opreme konča, lučka utripne vsako
sekundo.
6. Odklopite napravo od napajanja 
(odstranite baterije ali odklopite 
napravo od zunanjega vira 
napajanja).

Optium d.o.o.
Laporje 45a, 2318 Laporje

T: 031 770 520
info@optics-trade.eu

www.optics-trade.eu
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