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DIGITALNI NOČNI MONOKULAR YUKON RANGER 

NAVODILO ZA UPORABO 

 

 

1. VSEBINA PAKETA 

 RANGER digitalni nočni monokular 

 Transportna torba 

 Avtomobilski adapter 

 Video priključek 

 Dodatni .. za baterije 

 Navodila za uporabo 

 Ovratni trak za nošenje 

 Čistilna krpica 

 Garancijska izjava 

 
 

2. PREDSTAVITEV 

Digitalni nočni monokular Ranger ima CMOS senzor, kateri omogoča opazovanje tako ponoči kot 

podnevi. Za uporabo v popolni temi sta v napravo vgrajena dva IR osvetljevalca (iluminatorja), za 

opazovanje na kratke in dolge razdalje. Oba osvetljevalca sta nevidna in omogočata prikrito 

opazovanje. Vse uporabnikove nastavitve (stopnja svetlosti slike in moč IR osvetljevalca) se po 

izklopu naprave shranijo v spomin. Ranger je opremljen z vtičnicami, ki omogočajo pritrditev video 

snemalnika in dodatnega zunanjega napajalnika. Monokular je primeren tako za amatersko kakor tudi 

profesionalno uporabo in se ga lahko uporablja za: 
 

 splošno opazovanje, 

 lov in kampiranje, 

 šport in nočna navigacija, 

 iskanje in reševanje, 

 domača varnost. 

 

3. LASTNOSTI 

 6.5x optična povečava, 

 močan IR osvetljevalec (iluminator) z nastavljivo močjo, 

 pomožni IR osvetljevalec (940 nm), 

 odpornost proti izpostavljenosti močni svetlobi (primeren za uporabo podnevi), 

 možnost nastavitve svetlosti zaslona, 

 pomnjenje nastavitev uporabnika, 

 delovanje baterij do 12 ur, 

 možnost priklopa zunanjega napajalnika, 

 snemanje videov, 

 možnost pritrditve na stojalo za lažje opazovanje, 

 ergonomična oblika in intuitivne kontrole. 
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4. NAMESTITEV BATERIJ 

Napravo napaja šest AA baterij. Pomaknite in ostranite pokrovček za baterije (1). S pomočjo 

pritrjenega traka (2) izvlecite razdelek za baterije (3) in vanj vstavite baterije (pazite na pravilno 

polariteto). Zabojnik z baterijami vstavite nazaj v napravo in zaprite pokrovček. 

 

POZOR! Vedno uporabljajte baterije istega proizvajalca in enako napolnjene baterije. 

 

 

5. UPORABA IN PREIZKUS 

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

 Odstranite zaščitne pokrovčke objektiva (4) in IR osvetljevalec (5). 

 Vključite napravo s pritiskom gumba »ON« (6). Na napravi zraven okularja zasveti LED 

indikator zelene barve, na zaslonu v spodnjem desnem kotu pa se prikaže ikona, ki prikazuje 

napolnjenost baterije. 

 Utripajoča zelena lučka nakazuje, da je baterija skoraj prazna, utripajoča rdeča lučka pa da je 

baterija prazna. Ikona v spodnjem desnem kotu na zaslonu postane prazna in se obarva rdeče. 

 Usmerite napravo na objekt na razdalji 20-30 metrov. 

 Z vrtenjem koleščka (11) nastavite ustrezno svetlost slike. Stopnja svetlosti (od 1 do 15) je 

prikazana v spodnjem desnem kotu zaslona. 

 Z vrtenjem okularja (7) in leče objektiva (4) nastavite ostrino slike. Ob vklopu naprave se 

aktivira pomožni IR osvetljevalec, ki deluje na valovni dolžini 940 nm, kar uporabniku 

omogoča prikrito opazovanje na kratki razdalji. 

 Pritisnite »IR« gumb (8), da aktivirate glavni IR osvetljevalec (5). Za izbiro moči pritisnite 

gumb »+« (9) ali »-» (10). Stopnja moči (od 1 do 15) je prikazana v spodnjem levem kotu 

zaslona. 

 

OPOZORILO: uporabnikove nastavitve svetlosti slike in moči IR osvetljevalca se ob ponovnem 

vklopu naprave ohranijo. 

 

 Če je naprava usmerjena na objekt, ki je bližje od 15 metrov, se bo snop IR osvetljevalca 

premaknil na desno stran zaslona.  

 Ko spreminjate razdaljo na kateri opazujete objekt ohranite ostro sliko z vrtenjem leče 

objektiva (4), koleščka za svetlost (11) in s spreminjanjem moči IR osvetljevalca. Ne obračajte 

več okularja (7). 

 Za prenos opazovane slike iz naprave na zunanji zaslon ali za snemanje videa priključite (12) 

dodan video kabel. 

 Za priključitev naprave v pomožno avtomobilsko 12V vtičnico, vstavite eno stran 

avtomobilskega adapterja v režo naprave (13) in drugo stran v avtomobilsko vtičnico. 

 Uporabite dobavljen … adapter… za napajanje enote iz .. 

 Za napajanje naprave iz električnega omrežja uporabite priložen adapter. 

 

OPOZORILO: zunanji napajalnik ne polni baterij v napravi. Priporočamo, da uporabite dodatno 

baterijo Pulsar EPS3 ali EPS5, ki zagotavljata od 9 do 20 ur neprekinjenega delovanja. Ko so baterije 

v napravi in ko je zunanji napajalnik vključen, se naprava napaja z zunanjim napajalnikom. Če želimo, 
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da bo naprava potem ko ostranimo zunanji napajalnik, delovala z baterijami, je potrebno na napravi 

pritisniti gumb »ON«. 

 

 

6. DODATKI 

Digitalni monokular se lahko uporablja z dodatnimi IR osvetljevalci: 

 LED IR osvetljevalec Pulsar-805 (#79071), 805 nm, 

 laserski IR osvetljevalec Pulsar L-808S (#79072), 

 nevidni LED IR osvetljevalec Pulsar-940 (#79076), 940 nm. 

 

Priporočeni video rekorderji: 

 CVR640 (#17044), 

 Yukon MPR (#27041). 

 

Dodatne baterije: 

 Pulsar EPS3 (#79111), 

 Pulsar EPS5 (#79112). 

 

 

7. POSEBNOSTI UPORABE 

 

 Digitalni monokular se lahko uporablja tudi podnevi, vendar naprave ni priporočljivo usmeriti 

direktno proti močnim virom svetlobe. 

 Vašo napravo lahko uporabljate v zelo mrzlem okolju. Kljub temu pa, ko napravo prinesete 

nazaj v toplo okolje, morate počakati vsaj 2-3 ure preden lahko napravo ponovno uporabite. V 

nasprotnem primeru lahko pride zaradi kondenza v notranjem vezju naprave do poškodbe 

naprave. 

 Naprave ne izpostavljajte vročini, ne puščajte je na neposredni sončni svetlobi in je ne nama-

kajte v vodo. 

 Ne pokrivajte prezračevalne mreže (14) IR osvetljevalca. Mreža naj bo vedno čista, da zagoto-

vite pravilno delovanje osvetljevalca. 

 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 se lahko po celotnem vidnem polju prikaže sedem svetlih ali temnih pik, kar ne 

pomeni napake naprave. 

 

POZOR! IR osvetljevalca ne morete ostriti. 

 

 

8. 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. 
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9. 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. Prav tako se prepričajte ali ste pred delovanjem napravo prižgali in da sveti zelena 

lučka na LED indikatorju. 

 IR osvetljevalec se ne prižge 

Najverjetneje je nastavljena najmanjša stopnja moči osvetljevalca. Držite gumb »+« (9) 5 do 8 

sekund in nastavite svetlost slike. 

 Slaba kvaliteta slike 

Preverite, če sta bila okular in objektiv pravilno ostrena (UPORABA IN PREIZKUS). 

Preverite če je na lečah objektiva morda megla ali umazanija in jih očistite s krpo pomočeno v 

alkoholu. 

 Na zaslonu se pojavijo črne pike 

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

predstavljajo okvare. 
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