
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lahoux Clip 35 
Termokaamera 

 

Kasutusjuhend 



 

Märkused 

Käesolev juhend kirjeldab Lahoux Clip 35 kasutamist ja 

ettevaatusabinõusid kasutamisel. Selleks, et tagada 

kasutaja turvalisus, mõistlik ja tõhus Lahoux Clip 35 

kasutamine ja hooldus ning seadme ootuspärane eluiga, 

eeldab Lahoux Optics kasutajalt enne seadme kasutamist 

juhendi täielikku läbilugemist ja juhtnööridest ranget 

kinnipidamist. 

 
Lahoux Clip 35 kasutust ja hooldust käsitleb ainult 
kaasasolev kasutusjuhend. Muud materjalid on mõeldud 

üksnes viitamiseks. 

 
Kui teil esineb Lahoux Clip 35 kasutamisel probleeme, 

teatage palun sellest edasimüüjale või Lahoux Opticsile 

esimesel võimalusel. 
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• Ärge puhastage termokaamera mitteoptilisi pindu keemilise 

lahustiga, vaid pühkige neid pehme riidelapiga. 

• Objektiiv on kaetud spetsiaalse kattekihiga, mis parandab optilist 

võimekust. Puhastamine on vajalik üksnes siis, kui objektiiv on 

ilmselgelt määrdunud. Liiga tugev hõõrumine võib põhjustada 

objektiivi kattekihi kulumist. Ärge katsuge objektiivi pinda, sest 

nahal leiduvad happelised ained võivad kattekihti vigastada. 

Kasutage suruõhku, pehmet pintslit või pehmet prillipuhatuslappi. 

• Kasutamise järel, transportimisel või pikemaajalisel 

seismajäämisel eemaldage patareid/akud ning asetage 

termokaamera selle kaitsvasse pakendisse. 

• Palun paigaldage patareid/akud vastavalt seadmel nähtavatele 

märgistele. 

• Lahoux Clip 35 on kasutatav laetavate akudega. See lühendab 

tööaega. 

• Enne patareide/akude eemaldamist veenduge, et 

termokaamera on välja lülitatud. Vastasel juhul võite 

termokaamerat tõsiselt kahjustada. 

• Kui patareidel/akudel ilmneb kasutamisel, laadimisel või 

hoiustamisel ülekuumenemist, värvimuutust, 

deformatsioone, lõhna või midagi muud ebatavalist, siis 

lõpetage koheselt nende kasutamine. 

• Kui Te termokaamerat pikema aja jooksul ei kasuta, 

kontrollige palun selle töötamist iga kuue kuu järel.

Ettevaatusabinõud 
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• Kaitske termokaamerat selliste intensiivsete kiirgusallikate eest 

nagu päike, süsinikdioksiidlaser või elektrilised keevitusmasinad. 

• Jälgige, et ajavahemik sisselülitamise ja väljalülitamise vahel 

oleks pikem kui 20 sekundit. 

• Kuna termokaamera sisaldab optilisi täppisinstrumente ja 

elektrostaatiliselt tundlikke elektroonilisi seadiseid, kaitske 

kaamerat kahjustuste vältimiseks ebavajalike põrutuste, 

kukkumiste ja vibratsiooni eest. 

• Ärge võtke termokaamerat ise lahti. Rikke korral pöörduge 

aegsasti edasimüüja poole. Lahoux Optics seadme volituseta 

lahtivõtmine tühistab garantii pöördumatult. 

• Patareide/akude tühjenemisel vahetage patareisid/akusid 

aegsasti, et vältida kahjustusi. 

Hoiatus 
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Eessõna 

Käesolev kasutusjuhend sisaldab üksikasjalikku teavet 
termokaamera toimimisest ja ettevaatusabinõudest. Selleks, et 

tagatud oleks kasutaja isiklik ohutus, termokaamera mõistlik ja 

tõhus kasutus ja hooldus ning seadme normaalne kasutusiga, 

lugege palun enne termokaamera kasutamist allpool kirjeldatud 

tööpõhimõtteid ja järgige neid rangelt. 

Meie ettevõte ei võta juriidilist vastutust kasutaja või kolmandate 

osapoolte poolt seadme kasutamise käigus põhjustatud vigade või 

õnnetusjuhtumite eest ega piltide ebaõigest hindamisest tingitud 

kehavigastuste eest. 

Käesolev kasutusjuhend on koostatud selleks, et aidata kasutajatel 

meie tooteid kasutada ja mõista. Me anname endast parima, et 

tagada kasutusjuhendi sisu täpsus, kuid me ei saa garanteerida, et 

see sisu on täielik. Kuna me oleme oma tooteid järjepidevalt 

uuendanud ja täiendanud, jätame endale õiguse käesolevat 

kasutusjuhendit igal ajal ilma ette teatamata parandada. 
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1 Toote ülevaade 

Käesolev optiline termokaamera on sobilik koos esmaste 
optikaseadmetega kasutamiseks. Lahoux Clip on kasutatav optilise 

sihiku ees, muutes selle soojustundlikuks. 

Esmane sihik võimaldab seejärel tuvastada soojusallikaid nii päeval 

kui öösel ja isegi keerulisemates tingimustes, säilitades sealjuures 

oma täpsuse. 

 



6  

2 Põhiomadused ja tehnilised 

andmed 

2.1 Põhiomadused 

• Kõrge lahutusvõimega jahutuseta infrapuna sensor; 

• Okulaari OLED värviekraan on võimeline kuvama pilti erinevates 

värvirežiimides; 

• Erinevate värvirežiimide tugi võimaldab sihtmärgi asukohta 
aegsasti tuvastada; 

• Viie vaaterežiimi vahel lülitamine ühe nupuga võimaldab kaamerat 

hõlpsalt kõigi ilmastikutingimustega kohandada; 

• Käepäraselt ja lihtsasti eemaldatavad patareid/akud annavad 

vabaduse välise toiteallikaga seotud piirangutest; 

• Komplekti kuulub laiendatud akukorpus (BFE2) 16650 akude 

kasutamiseks. 16650 akudel on märkimisväärselt pikem tööaeg 

kui standardsetel CR123 patareidel. 

• Kiirkinnitusadapteri rõngas lukustub ühe liigutusega ning on lihtsasti 

lahtivõetav (valikuline); 

• Kasutajasõbralikud nupud ja lihtne kasutajaliides; 

• Bluetooth kaugjuhtimine (valikuline); 

• IP67 kaitseaste, töökindel ja vastupidav. 

 

2.2 Peamised tehnilised näitajad 
 

Näitaja Lahoux Clip 35 Lahoux Clip 50 

Lahutusvõime 400 × 300 @ 17 µm 

Fookuskaugus 35 mm F1.2 50 mm F1.2 

Tundlikkus (NETD) ≤50mk @ 25° / F1.0 

Vaateväli 10.66° × 8° 7.5° ×5.6° 

Kaadrisagedus 50Hz (PAL) / 60Hz (NSTC) 

Toiteallikas ilma BFE2-ta 2× RCR123 

Tööaeg ilma BFE2-ta 3 tundi (25 °C juures) 

Akud BFE2-ga 2× 16650 

Tööaeg koos BFE2-ga 6-7 tundi (25 °C juures) 

OLED 0,39-tolline OLED-värviekraan 
1024 × 768 

Videoväljund PAL / NTSC 

Töötemperatuur -30 °C kuni 50 °C 

Hoiustamistemperatuur -45 °C kuni 70 °C 

Löögikindlus Kannatab 7.62 mm klassi tulirelva 
tagasilöögi mõju maksimaalselt 

500G/1ms 

IP kaitseaste IP67 
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2.3 Komplekti nimekiri 
 

Standardvarustus 

Infrapuna termokaamera 

Kandekott 

Kasutusjuhend 

Objektiivi kaitsekork 

Adapterrõngas 

2 × laetavat RCR123 akut 

2 × laetavat 16650 akut 

Akulaadija 

7-kontaktiline videokaabel/laadimiskaabel 

Lahoux BFE2 laiendatud akukorpus 

 
 

Valikulised tarvikud 

Väline okulaar 

Bluetooth kaugjuhtimispult 

Magic teip (2 tk) 

Picatinny relss 

AD-545-X adapter 
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ÜLE
S 

Objektiivi 
kaitsekork 

7-kontaktiline pistik 

Patarei-/akupesa 

Akupesa kaas 

Okulaar 

Objek
tiiv 

Teravustamisrõn
gas 

Toitenupp 

ALLA Menüünupp 

3 Kasutamine 

3.1 Termokaamera osad 
 

 

3.2 7-kontaktiline pistik, video- ja 
laadimiskaabel 

Lahoux Clip 35 uus versioon kasutab 7-kontaktilist pistikut. 

Selle pistiku ja kaasasoleva standardse 7-kontaktilise kaabli kaudu 

saab Lahoux Clip 35 ühendada välise salvestusseadme, ekraani või 

välise toiteallikaga. Sel viisil on Lahoux Clip 35 kasutatav ilma 

patareideta. Väline toiteallikas ei lae akusid! 

 
Tähtis: Palun veenduge, et ühendate kaabli õigel viisil. Ärge seda 

pistikusse sisestamisel pöörake. Pistiku kontaktid võivad saada 

kahjustada ja pole garantiiga kaetud. 
 

Kaabli sisestamiseks on ainult üks 

viis — asetage kaks ülemist 

valget täppi kohakuti. Palun 

vaadake juuresolevalt pildilt. 

Ühendus lukustub paika. 
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Lahtiühendamiseks tõmmake 
kaablit ainult mustast kraest — 

üksnes siis vabaneb kaabel 

pistikust (seda kahjustamata). 

 

 
 
 

Märkus: Varasematel kaameratel oli 4-kontaktiline pistik, mis on 

kasutatav üksnes välise ekraani või salvestusseadme ühendamiseks. 

4-kontaktiline kaabel on valikuline lisatarvik. 

 

3.3 Patareide/akude paigaldamine 

1. Keerake patareipesa kaant avamiseks vastupäeva. 

2. Sisestage kaks patareid/akut vastavalt pesa kaanel märgitud “+” 

ja “–” märgisele. 

3. Sulgege pesa käega ja keerake kaant päripäeva, et see tihedalt 

kinnituks. 

 

3.4 Sisselülitamine 

Sisselülitamiseks hoidke toitenuppu pikemalt all, kuni ilmub 

ekraanipilt. 
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3.5 Väljalülitamine 

Väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni edenemisriba lõpuni 

jõuab; seejärel vabastage nupp. 
 

 
Toitenupu vabastamine enne edenemisriba lõpulejõudmist peatab 

väljalülitamise protsessi ning taastab pildi kuvamise. 

 

3.6 Teravustamisrõngas 

Termokaamera juurde kuulub teravustamisrõngas, mis asub selle 

eesotsas, objektiivi ees. Sisselülitamise järel tuleb kaamera suunata 

soovitud sihtmärgile. Kui sihtmärgi kaugus muutub, võib pilt kaotada 

oma teravuse. Keerake teravustamiseks teravustamisrõngast, kuni 

sihtmärk on taas selgelt kuvatud. 

 
Okulaari poolt vaadates päripäeva keeramine toob fookuse lähemale 

ja vastupäeva keeramine viib fookuse kaugemale.
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ÜLE
S 

Toitenupp 

ALLA Menüünupp 

4 Nuppude funktsioonid 
 

 

Nuppude funktsioonide nimekiri: 

 
Nupp 

 
Ikoon 

Funktsioon 

Menüüsisene funktsioon Menüüväline 
funktsioon 

Toite-
nupp 

 

 
Sisse-/väljalülitamine 
(pikk vajutus) 

 
Kalibreerimine 

Üles-
nupp 

 

 

 
Menüüs üles liikumine 

 
Suurenduse muutmine 

 
Menüü
nupp 

 

 

Vali/kinnita valik Vaaterežiimi muutmine 

Välju/tühista 
(pikk vajutus) 

Menüüsse 
sisenemine  (pikk 
vajutus) 

Alla-
nupp 

 

 

 
Menüüs alla liikumne 

 
Värvirežiimi muutmine 
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Märkused 

1. Automaatse kalibreerimise ajal ei tee menüü-nupu lühike 

vajutus midagi. 

2. Objektiiv peab stseeni kompenseerimise ajal olema 

kaetud!  

3. Pika kasutamise järel termokaamera kuumeneb, mis võib 

tekitada pildis teralisust, vibratsioonijooni, jne. ning seeläbi 

kasutamiskogemust mõjutada. 

Kasutaja (või automaatrežiimil kaamera) võib hälvete 

kõrvaldamiseks seadet kalibreerida, parandades sellega 

pildikvaliteeti. 

 

4.1 Kalibreerimine 

Lühike toitenupu vajutus suletud menüü ajal võimaldab pildi  või 

katiku kompenseerimist. 
 

 

 

4.2 Suurendus 

Lühike üles-nupu vajutus suletud menüüga muudab pildi 

suurendust: 2x/4x/normaalsuurus; ekraanile ilmub suurenduse 

ikoon. 

Digitaalne suurendus on mõeldud üksnes vaatlusel kasutamiseks. 

Relvale kinnitatuna mitte kasutada! 
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4.3 Kinnita / tühista 

Pikk menüü-nupu vajutus suletud menüü ajal avab menüü. 

Funktsiooni valimiseks liikuge lühikeste üles/alla-nupu vajutuste abil 

soovitud valikuni, vajutage avamiseks lühidalt menüü-nuppu,  

määrake üles/alla nuppude abil väärtus ning seejärel: 

1. lühike menüü-nupu vajutus salvestab valitud väärtuse ja viib 

tagasi eelmisesse menüüsse 

2. pikk menüü-nupu vajutus tühistab valitud väärtuse ja 

muudatused ning viib tagasi eelmisesse menüüsse 

 

4.4 Vaaterežiimid 

Lühike menüünupu vajutus suletud menüü ajal vahetab vaaterežiimi: 

Täiustamine  / Esiletõstmine  / Loodus . 

Vaikerežiimiks sobib Loodus, rasketes ilmastikutingimustes Täiustamine 
ning otsimisel Esiletõtmine. 

 

4.5 Värvirežiimid 

Lühike alla-nupu vajutus suletud menüüga vahetab värvirežiimi: 

valge kuum (W) / must kuum (B) / punane kuum (R) / roheline 

kuum (G). 
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5 Menüü funktsioonid 

5.1 Tagasi  

Menüüst väljumiseks valige ja vajutage avatud menüüs “Tagasi” või siis 

hoidke pikemalt menüü-nuppu all. 
 

 
5.2 Ekraani heledus  

Pikk menüü-nupu vajutus ning seejärel lühike alla-nupu vajutus valib 

välja ekraani heleduse sätte. Avamiseks vajutage lühidalt menüü-

nuppu ning kasutage üles-alla nuppe, et valida väärtus 1st kuni 10ni. 

 
Lühike menüü-nupu vajutus salvestab sätte ja viib tagasi eelmisesse 
menüüsse. 
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5.3 Kalibreerimisrežiimid  

Pikk menüü-nupu vajutus ning seejärel kaks lühikest alla-nupu 

vajutust valib välja kalibreerimisrežiimi sätte. 

Avamiseks vajutage lühidalt menüü-nuppu ning kasutage üles/alla 

nuppe, et valida kolme režiimi vahel: automaatne, pildi või katiku 

kompenseerimine. 
 

 

 
 

5.4 Videoväljund  

Vajutage pikalt menüü-nuppu ning seejärel mõned korrad alla-

nuppu, et valida välja videoväljundi säte. Avamiseks vajutage 

lühidalt menüü-nuppu ning kasutage üles-alla nuppe, et lülitada 

video sisse või välja. 
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Kui videoväljund on sisse lülitatud, ilmub ekraani paremasse 

alumisse nurka VID ikoon. 

 

5.5 Soojuspunkti jälgimine 

Vajutage pikalt menüü-nuppu ning seejärel mõned korrad alla-

nuppu, et valida välja soojuspunkti jälgimise säte. Avamiseks 

vajutage lühidalt menüü-nuppu ning kasutage üles-alla nuppe, et 

lülitada jälgimist sisse või välja. 
 

 

 
Kui soojuspunkti jälgimine on sisse lülitatud, on kõrgeima 

temperatuuriga objekt ekraanipildil tähistatud kollase kursoriga. 
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5.6 Bluetooth  

Vajutage pikalt menüü-nuppu ning seejärel mõned korrad alla-

nuppu, et valida välja Bluetooth andmeedastuse säte. Avamiseks 

vajutage lühidalt menüü-nuppu ning kasutage üles-alla nuppe, et 

lülitada Bluetooth sisse või välja. 
 

 
Ühendumiskaugus termokaamera ja Bluetooth kaugjuhtimispuldi 

vahel on 3 meetrit — selle kauguse piires ühendub termokaamera 

eelisjärjekorras selle Bluetooth kaugjuhtimispuldiga, millega ta 

viimati edukalt ühendus. 

 

Kui Bluetooth sisse lülitada, ilmub ekraanile kiri “Bluetooth is 

searching…”. Kirja kadumise järel hakkab Bluetooth ikoon vilkuma. 
 

 

Edukal ühendumisel ilmub ekraanile kiri “Bluetooth connection 
success”. Kirja kadumise järel jääb Bluetooth ikoon püsivalt 

ekraanile. 
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Kui ühendumine ei õnnestu, ilmub ekraanile kiri “Bluetooth 
connection failed”. Kirja kadumise järel kustub ka Bluetooth ikoon. 

 

 
Märkus: Bluetooth kaugjuhtimispuldi kasutamine on valikuline. 

Seadme edukal ühendamisel puldiga on kaamerat võimalik juhtida 

eemalt. Üksikasjalikuma kirjelduse leiate puldi kasutusjuhendist! 

 

5.7 Ooterežiim  

Vajutage pikalt menüü-nuppu ning seejärel mõned korrad alla-

nuppu, et valida välja ooterežiimi säte. Avamiseks vajutage lühidalt 

menüü-nuppu ning kasutage üles-alla nuppe, et valida sobiv aeg. 

 

Off Automaatne ooterežiim mitte-aktiivne 

5 min Ooterežiim käivitub 5 minutilise tegevusetuse järel 

10 min Ooterežiim käivitub 10 minutilise tegevusetuse järel 

15 min Ooterežiim käivitub 15 minutilise tegevusetuse järel 

 

Kui seade on ooterežiimil, vajutage jätkamiseks ükskõik millist 

nuppu. 
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5.8 Automaatne väljalülitusrežiim  

Vajutage pikalt menüü-nuppu ning seejärel mõned korrad alla-

nuppu, et valida automaatse väljalülituse säte. Avamiseks vajutage 

lühidalt menüü-nuppu ning kasutage üles-alla nuppe, et valida sobiv 

aeg.  Sättel on neli valikut: Off, 15 min, 30 min ja 60 min: 

Off Väljalülitus mitte-aktiivne 

15 min Väljalülituse edenemisriba ilmub ekraanile 15-minutilise 
tegevusetuse järel ning riba lõpulejõudmisel lülitub seade 
automaatselt välja 

30 min Väljalülituse edenemisriba ilmub ekraanile 30-minutilise 
tegevusetuse järel ning riba lõpulejõudmisel lülitub seade 
automaatselt välja 

60 min Väljalülituse edenemisriba ilmub ekraanile 60-minutilise 
tegevusetuse järel ning riba lõpulejõudmisel lülitub seade 
automaatselt välja 

 
Enne kui väljalülituse edenemisriba lõpule jõuab, võite selle 

katkestada, vajutades selleks ükskõik millist nuppu. 

 

5.9 Vaikesätete taastamine  

Vajutage pikalt menüü-nuppu ning seejärel mõned korrad alla-
nuppu, et valida välja vaikesätete taastamine. Avamiseks vajutage 

lühidalt menüü-nuppu ning kasutage üles-alla nuppe, et taastamist 

valida. 
 

 
1. Kui “On” on valitud, ilmub ekraanile kiri “Return default 

settings?” ning valikud “Yes” ja “No”. 

 
Valige “Yes”, kui soovite taastada tehase 

vaikesätted.  Katkestamiseks valige “No”. 
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2. Valige “Off”, kui soovite vaikesätete taastamist katkestada 

ning eelmisesse menüüsse naasta. 

 
Märkus: kui vaikesätete taastamine on kinnitatud, taastatakse kõik 

termokaamera sätted nende algseisu! 

 

5.10 Kontrastsus  

Vajutage pikalt menüü-nuppu ning seejärel mõned korrad alla-

nuppu, et valida välja kontrastsuse säte. Avamiseks vajutage lühidalt 

menüü-nuppu ning kasutage üles-alla nuppe, et valida kontrastsuse 

tase. 
 

Kontrastsuse väärtus salvestatakse parajasti valitud vaaterežiimi jaoks. 

 

5.11 Heledus 

Vajutage pikalt menüü-nuppu ning seejärel mõned korrad alla-

nuppu, et valida välja heleduse säte. Avamiseks vajutage lühidalt 

menüü-nuppu ning kasutage üles-alla nuppe, et valida heleduse 

tase. 
 

Heleduse väärtus salvestatakse parajasti valitud vaaterežiimi jaoks. 
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5.12 Ekraanipildi liigutamise mälu  

Salvestada on võimalik kolm erinevat ekraanipildi seadistust. Palun 

valige esmalt number, mille alla ekraanipildi sätteid salvestada 

soovite ja seejärel kasutage ekraanipildi liigutamise funktsiooni. 

Mõne teise sihiku jaoks ekraanipildi salvestamiseks valige palun 

järgmine number ja korrake protsessi. 

Kasutatud numbrit on võimalik ekraanipildi liigutamise protsessi 

korrates üle salvestada. 
 

 

5.13 Ekraanipildi liigutamine  

Seda funktsiooni kasutatakse koos esmase optilise või päevavalges 

kasutatava sihikuga. Seade kinnitatakse sobiva adapterrõnga abil 

sihiku objektiivi külge, misjärel näeb sihikust infrapunapilti.  
 

Kui sihtimispunkt ja tabamispunkt nullimise järel kokku ei lange, on 

teil võimalik kasutada ekraanipildi liigutamise funktsiooni. 

 
1. Vajutage pikalt menüü-nuppu ning seejärel liikuge lühikeste alla-

nupu vajutustega ekraanipildi liigutamise ikoonini. Avamiseks 

vajutage lühidalt menüü-nuppu. Kollane kursor ekraanil tähistab 

OLED ekraani keskkohta ning (X,Y) tähistab vahemaad määratud 

OLED ekraani keskkoha ning algpositsiooni vahel. Ekraanipildi 

reguleerimiseks tuleb seda kollast kursorit kindlasti tähele panna! 
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2. Kasutage üles/alla nuppe, et valida X või Y telg. 
 

 

3. Telje valimise järel vajutage menüü-nuppu, et selle väärtust 

vastavalt lasketulemustele korrigeerida. Lühike üles-nupu vajutus 

suurendab X või Y väärtust; lühike alla-nupu vajutus vähendab X 

või Y väärtust. 
 

 
4. Nullimise lõpetamiseks vajutage menüü-nuppu, et liikuda tagasi 

eelmisesse menüüsse. Kui soovite sisestatud väärtusi salvestada, 

valige ikoon  salvestamiseks ja väljumiseks. 

Kui te muudatusi salvestada ei soovi, vajutage väljumiseks lihtsalt 
menüü-nuppu. 

 

 
Märkus 

Tehasest tuleval seadmel on algkoordinaadid kuvatud kui (0,0), mis 

tähistavad OLED ekraani keskpunkti algset asupaika. Tehase 

vaikesätete taastamisel lähtestatakse ka koordinaadid algseisu. 

 
Relvale kinnitatult peab seadme digitaalne suurendus olema 
täpsuse tagamiseks seatud normaalsuurusele. Kasutage digitaalset 

suurendust üksnes vaatlemisel! 
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5.14 Patarei/aku näit 

Kui patarei/aku tase muutub, ilmub ekraani ülemisse 

parempoolsesse nurka patarei/aku näit, mis näitab järelejäänud 

täitumust. 
 

 
Kõrge täitumus (täis)  ilmub korraks 

Keskmiselt kõrge 
täitumus  (neli pulka) 

 ilmub korraks 

Kesmine täitumus 
(kolm pulka) 

 ilmub korraks 

Keskmiselt madal 
täitumus  (kaks pulka) 

 ilmub korraks 

Madal täitumus (üks pulk)  ilmub korraks 

Minimaalne täitumus  vilgub, kuni kaamera lülitab end 
automaatselt välja 

 
Patarei/aku täitumuse näit ilmub korraks ekraanile ka seadme 
sisselülitamisel. 

 
Tähelepanu 

Tähelepanu: laetavate akude kasutamisel tundub kõrge täitumus 

kestvat kauem. Muutus ikoonilt           ikoonile           võtab kauem 

aega, kuid lõppkokkuvõttes tühjenevad akud kiiremini kui 

tavalised patareid!
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6 Klamberadapteri paigaldamine 

Keerake kiirkinnitusadapter AD-545-X oma Lahoux Clip 35 seadme 
tagumisse otsa. Kõige otstarbekam on asetada adapteri 

pingutushoob kohakuti Lahoux Clip 35 ülaosaga. Okulaari 

stopperrõngast võib kasutada adapteri soovitavasse asendisse 

seadmiseks ja kinnitamiseks. 

Kontrollige hoolikalt, kas adapter kinnitub kindlalt teie relva sihiku 

külge ja korrigeerige seda vajadusel pisut kaasasolevate võtmetega. 

Selleks vabastage esmalt väike lukustuskruvi ja seejärel keerake 

suuremat peakruvi. Seejärel pingutage lukustuskruvi. 
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7 Lahoux BFE2  laiendatud 

akukorpuse paigaldamine 
 

Lahoux BFE2 laiendatud akukorpus võimaldab teil oma Lahoux Clip 

35 jaoks 16650-tüüpi akusid kasutada. See tõstab seadme tööaega 

olulisel määral. 

 
Laiendatud akukorpuse paigaldamiseks sooritage järgmised sammud. 

 

1) Avage patarei/akupesa kaas 2) Paigaldage laiendatud akukorpus 

 

  
3) Pingutage kuuskantkruvi esmalt 
käega ja seejärel kaasasoleva 
kuuskantvõtmega 

4) Keerake patarei/akupesa kaane 
kruvi laiendatud akukorpuse külge 
kinni

 

Pange tähele: 

• Veenduge, et BFE2 ja kaamera vaheline tihend on ühtlaselt, kuid 

mitte liiga tihedalt suletud, nii et avausi poleks näha. 

• Akupesa kaane avamiseks vajutage pöidlaga kaanele ja keerake 

kaane kruvi. 

 
5) Sisestage BFE2 komplektis leiduvad 16650 akud õigetpidi 

BFE2 korpusesse. 

 
BFE2 eemaldamine 

Laiendatud akukorpuse eemaldamiseks sooritage eelkirjeldatud 

sammud vastupidises järjekorras. 
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8 Tõrkeotsing 

Kui teie termokaameral esineb probleeme, proovige neid lahendada 
esmalt alljärgneva tabeli abil, kus on ära toodud levinuimad vead. 

Kui probleemi lahendada ei õnnestu, võtke palun esimesel 

võimalusel ühendust edasimüüjaga. 

 

Probleem Võimalik põhjus Lahendus 

Termokaamera ei 
lülitu sisse isegi pika 
toitenupu vajutuse 
järel. 

Kas patareid/akud 
on õigesti 
paigaldatud? 

Avage kontrollimiseks 
patarei/akupesa kaas. 

Kas patareid 
/akud on 
tühjad? 

Asendage täis 
patareide/akudega. 

Kas patarei/akupesa 
kaas on tihedalt 
kinni? 

Sulgege kaas 
tihedamalt. 

Termokaamera 
näitab üksnes halli 
ekraanipilti. 

Kas objektiiv on 
kaetud? 

Eemaldage palun 
objektiivi kaitsekork või 
kontrollige, ega objektiivi 
ees pole muid takistusi 

Tumedad jooned, 
mustad servad või 
udune pilt. 

Seadet pole ammu 
kalibreeritud? 

Sooritage pildi või katiku 
kompenseerimine või 
kasutage automaatset 
kalibreerimist. 

Pilt on erinevate 
kauguste vaatlemisel 
udune või fookusest 
väljas. 

Objektiiv pole õigesti 
fokusseeritud? 

Keerake 
teravustamisrõngast, 
kuni pilt muutub 
selgeks ja teravaks. 

Objektiiv on 
määrdunud? 

Puhastage objektiivi. 

Termokaamera 
lülitub ootamatult 
välja. 

Kas patarei/akupesa 
kaas on lahti tulnud? 

Sulgege kaas 
tihedamalt. 

Kas “ooterežiim” 
või “automaatne 
väljalülitus” on 
aktiivsed? 

Vajutage ükskõik millist 
nuppu või deaktiveerige 
need režiimid. 

Teise 
optikaseadme 
külge kinnitatult on 
ikoonid üksnes 
osaliselt nähtavad. 

Teise optikaseadme 
suurendus on liiga 
kõrge? 

Muutke suurendust 3X või 
vähema peale. 

Akude vähene 
täituvus ei 
võimalda seadet 
kasutada. 

Akude eluiga on 
lõppemas? 

Asendage uute 
akudega. 

Temperatuur on 
liiga madal? 

Kasutage välist 
toiteallikat. 
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Toote tagastamiseks küsige palun esmalt oma edasimüüja 

hooldusosakonnalt RMA number.  Tagastage toode otse 

edasimüüjale. Lahoux Optics ei võta vastutust RMA numbrita 

tagastuste eest. 

 

9 Klienditugi 

Kui teil Lahoux Opticsi tootega mingeid probleeme esineb, lugege 
palun esmalt juhendit. Kui probleemi lahendada ei õnnestu, pöörduge 

palun küsimuste või hoolduspalvega edasimüüja poole. Samuti võite 

tehniliste ja hooldusalaste küsimustega pöörduda Lahoux 

teeninduskeskuse poole:  services@lahouxoptics.nl 
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