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NOČNI DALJNOGLED YUKON TRACKER 

NAVODILO ZA UPORABO 

 

 

1. VSEBINA PAKETA 

 TRACKER nočni daljnogled 

 Transportna torba 

 Navodila za uporabo 

 Ovratni trak za nošenje 

 Čistilna krpica 

 Garancijska izjava 

 

2. PREDSTAVITEV 

Yukon nočni daljnogledi Tracker so na voljo v različnih modelih: 

#25022  NVB Tracker Pro  (z IR osvetljevalcem za opazovanje na dolgih in kratkih razdaljah) 

#25023  NVB Tracker LT (standardni model z IR osvetljevalcem za opazovanje na dolgih razdaljah) 

#25023  NVB Tracker LT WP (vodoodporna verzija standardnega modela) 

#25024  NVB Tracker RX (z IR osvetljevalcem in dodatkom za še večjo povečavo) 

#25028  NVB Tracker 3x42 (z IR osvetljevalcem in 3x42 lečami) 

 

Nočni daljnogled Tracker je kompaktna profesionalna naprava za učinkovito opazovanje v slabih 

svetlobnih pogojih in trdi temi. Naprava ima dobro infrardečo osvetlitev, ki bistveno poveča obseg 

zaznavanja v popolni temi. Model »Pro« ima dva samostojna IR osvetljevalca za opazovanje na dolge 

in kratke razdalje. 

Nočni daljnogledi Tracker so narejeni iz dveh samostojnih modulov za okrepitev slike v 

vodoodpornem plastičnem ohišju s posebno prevleko. Dodatno udobje zagotovi še nedrseča prevleka. 

Mehke očesne školjke preprečujejo vdor zunanje svetlobe v napravo in uhajanje svetlobe iz naprave. 

Eclipse
TM 

pokrovčke za leče lahko ob uporabljanju naprave preprosto zavrtite in pripnete na napravo 

in tako vas med opazovanjem ne bodo motile z bingljanjem. 

Nočni daljnogled deluje samostojno in se napaja z CR123A baterijo, ki omogoča delovanje naprave do 

72 ur. Daljnogled je primeren tako za amatersko kakor tudi profesionalno uporabo in se ga lahko 

uporablja za: 
 

 turizem, 

 splošno opazovanje, 

 aktivnosti na prostem, 

 lov, 

 športni ribolov 

 iskanje in reševanje, 

 vzdrževanje in popravilo opreme. 
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3. NAMESTITEV BATERIJ 

Daljnogled napaja CR123A baterija. Za namestitev baterije odvijte vijak na zaščitnem pokrovu baterij 

(1) za 90⁰ v smeri urinega kazalca, odstranite zaščitni pokrov baterij in namestite baterije kot je 

prikazano na napravi, pri tem pazite na pravilno polariteto. Zaščitni pokrov baterije se mora tesno 

prilegati utoru baterije po vsej dolžini, preprečite nepravilno prileganje pokrova z utorom baterij. 

Privijte vijak na zaščitnem pokrovu baterij za 90⁰ v nasprotni smeri urinega kazalca. 

 

 

4. UPORABA IN PREIZKUS 

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

 Vstopite v temen prostor pred vključitvijo naprave. 

 Odstranite zaščitne pokrovčke objektiva (2). 

 Vključite napravo s pritiskom gumba »ON« (3). Na napravi zasveti LED indikator zelene 

barve (3). 

 Napravo lahko preizkusite tudi na svetlobi s tem, da ne odstranjujte zaščitnih pokrovčkov leč 

iz naprave. Preizkus na svetlobi z nameščenimi zaščitnimi pokrovčki ne bo poškodoval vaše 

naprave. 

 V kolikor se opazovani objekt nahaja v popolni temi vključite infrardeči osvetljevalec s 

pritiskom na gumb  »IR« (4). Zasvetil bo LED indikator rdeče barve. 

 Za izbiro jakosti osvetljevalca glede na opazovanje za kratke oz. dolge razdalje na modelu 

»Pro« pritisnite gumb (7). 

 Usmerite nočni daljnogled na objekt na razdalji 100 metrov. Z vrtenjem osrednjega koleščka 

za ostrenje (5) in premikanjem ročic na okularju (6) nastavite ostrino slike. 

 Opazujte želeni objekt. Naprava je prilagodljiva le z vrtenjem osrednjega koleščka za ostrenje 

(5).  
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 Po končani uporabi nočnega daljnogleda namestite pokrovčke na leče objektiva in izklopite 

napravo s pritiskom na gumb »ON« (3). LED indikator se bo ugasnil. Napravo pospravite v 

transportno torbo. 

 

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

prinesete nazaj v toplo okolje, morate počakati vsaj 5 ur preden lahko napravo ponovno uporabite. V 

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

 

 

5. POSEBNOSTI UPORABE RAZLIČNIH MODELOV 

Yukon Tracker RX: 

Osnovni komplet naprave je opremljen z napravo, ki omogoča dodatno povečavo na 3.5x. Nočni 

daljnogled se lahko uporablja brez dodatne naprave. V tem primeru bodo karakteristike nočnega 

daljnogleda enake modelu NVB Tracket LT. 

 

Yukon Tracker 3x42: 

Leče na nočnem daljnogledu Tracker 3x42 so nastavljive ločeno. Zavrtite levo in desno lečo, da 

nastavite ostro sliko. Zaščitni pokrov za baterije se nahaja med lečama na sprednji strani nočnega 

daljnogleda. Za namestitev baterij potisnite zaščitni pokrov navzdol, pravilno vstavite baterijo 

CR123A (glede na polariteto) in pokrov zaprite. 

 

6. 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. 

 

 

7. SHRANJEVANJE 

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 okoli, kjer naj ne bo manj kot 10°C in vlažnost 

večja od 70%. 

 

 

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

lučka na LED indikatorju. 

 Na zaslonu se pojavijo črne pike 

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

ne predstavljajo okvare. 

 Slika »sneži« 

Na sliki se lahko pojavi »sneženje« v temnem okolju po približno 30-60 sekundah uporabe in 

ta pojav kmalu izgine.  Na sliki se lahko pojavi »sneženje«, če je naprava pred tem delovala v 

močno osvetljenem okolju brez nameščenih zaščitnih pokrovčkov za leče objektiva. Prav tako 

se lahko na sliki pojavi »sneženje«, če naprava deluje v popolni temi z vklopljenim IR 

osvetljevalcem. 

 Slika ni izostrena 

Nastavite ostrino na okularjih in na objektivu leč (glej poglavje UPORABA IN PREIZKUS). 

Preverite ali leče niso zamegljene ali umazane, če so, zunanjo površino leč očistite z mehko in 

čisto bombažno krpo. Zamenjajte baterije, če je skupna napetost baterij manjša od 2,2V. 

Ko prinesete napravo iz hladnega v topel prostor se lahko na notranjih lečah nabere kondenz, 

zato je pomembno, da pred naslednjo uporabo naprave počakate vsaj dve uri. 

 Vidljivost se zmanjša ali izgine 

Izklopite napravo in jo usmerite stran od svetlobnih virov. Vidljivost se bo v nekaj trenutkih 

samodejno obnovila.       
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