
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lahoux Clip 42 

Lahoux Clip Elite 50 
Termokaamera 

Kasutusjuhend 



 

Märkused 

Käesolev juhend kirjeldab Lahoux Clip 42 ja Lahoux Clip Elite 50 kasutamist ja 
ettevaatusabinõusid kasutamisel. Selleks, et tagada kasutaja turvalisus, mõistlik 
ja tõhus Lahoux Clip 42 või Lahoux Clip Elite 50 kasutamine ja hooldus ning 
seadme ootuspärane eluiga, eeldab Lahoux Optics kasutajalt enne seadme 
kasutamist juhendi täielikku läbilugemist ja juhtnööridest ranget kinnipidamist. 

Lahoux Clip 42 ja Lahoux Clip Elite 50 kasutust ja hooldust käsitleb ainult 
kaasasolev kasutusjuhend. Muud materjalid on mõeldud üksnes viitamiseks. 

Kui teil esineb Lahoux Clip 42 ja Lahoux Clip Elite 50 kasutamisel probleeme, 
teatage sellest palun 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 
ning asetage termokaamera selle kaitsvasse pakendisse. 

• Palun paigaldage patareid vastavalt seadmel nähtavatele märgistele. 

• Soovitame tungivalt mitte kasutada laetavaid akusid, kuna neil on lühem tööaeg ning 

ülekuumenemisoht. Laetavate akude kasutamine on täielikult kasutaja omal vastutusel. 
Lahoux Optics ei võta mingit vastutust seadme laetavate akudega kasutuse eest. 

• Enne patareide eemaldamist veenduge, et termokaamera on välja lülitatud. 
Vastasel juhul võite termokaamerat tõsiselt kahjustada. 

• Kui patareidel 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. 
• Lahoux Clip 42 ja Lahoux Clip Elite 50 sisaldavad 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 loata lahtivõtmine tühistab garantii pöördumatult. 

• Patareide tühjenemisel vahetage patareisid aegsasti. 

Hoiatus 
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1 Kirjeldus 

Lahoux Clip 42 ja Lahoux Cip Elite 50 on multifunktsionaalsed termokaamerad, mis on 
optimeeritud esmase optikaseadme ette kinnitatult kasutamiseks.  
Termokaamerad ei vaja välist valgusallikat ning on tundlikud üksnes soojuskiirgusele. 
Neid saab kasutada öösel ja halbades ilmastikutingimustes, udu, vihma ja suitsu korral; 
soojade objektide leidmiseks erinevate takistuste nagu okste, põõsaste jms. tagant. 
Lahoux Clip 42 ja Elite 50 on kasutatavad eri otstarbeil nagu (öisel) jahipidamisel, 
vaatlusel, orienteerumisel ning otsingu- ja päästeoperatsioonidel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 1-1. Termokaamerad Lahoux Clip 42 ja Lahoux Clip Elite 50 
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2 Osad ja juhtnupud 
 

 

 
 

Joonis 2-1 Lahoux Clip 42 funktsioonide tutvustus 
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Joonis 2-2 Lahoux Clip Elite 50 funktsioonide tutvustus
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2.1 Osad 
 

Nr. Nimi Funktsiooni kirjeldus 

1 Objektiivi kaitsekork Kaitseb objektiivi ning on kasutatav tausta 
korrigeerimisel 

2 Objektiiv —— 

3 Objektiivi 
teravustamisrõngas 
(Lahoux Clip 42) 
või 
objektiivi teravustamisnupp  
(Lahoux Clip Elite 50) 

Muudab teravustamispunkti kaugust. 

4 Patareipesa kaas 
 

(Võimalik lisatarvik: 
laiendatud pesa) 

Kasutatavad patareitüübid: CR123, CR123A  või 
16340. Laetavate akude kasutamisel palume 
olla ettevaatlik. 

 
Laiendatud pesa võimaldab 16650 tüüpi 
akude kasutamist. 

5 Adapteri lukustusrõngas Adapteriga esmase optikaseadme külge 
kinnitamiseks 

6 USB-C liides Andmeside ja välise toiteallika kasutamiseks 

7 Toitenupp Sisselülitamine / väljalülitamine / 
ooterežiim.         Üles / vasakule (kui 
menüü on avatud). 

8 Menüünupp (M)  Menüüsse sisenemine / sätte valimine. 

9 Korrigeerimisnupp (C) Katiku korrigeerimine / tausta korrigeerimine. 
Alla / paremale (kui menüü on avatud). 
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2.2 Juhtnupud 
 

Funktsioonid tavarežiimis 

 Lühike vajutus Pikk vajutus 

Toitenupp (7) Ooterežiim sisse / ooterežiim 
välja 

Sisselülitus / Väljalülitus 

M-nupp (8) Kiirmenüüsse sisenemine Täpsemasse menüüsse 
sisenemine 

C-nupp (9) Katiku korrigeerimine Tausta korrigeerimine 

Lahoux Clip 42 

Samaaegne  M-
nupu (8) 
ja toitenupu (7) vajutus 

—— Ekraanipildi liigutamise 
režiimi sisenemine 

Lahoux Clip Elite 50 

Samaaegne  M-
nupu (8) 
ja C-nupu (9) vajutus 

—— Monokulaar: 
stadiameetriline 
kaugusemõõtmine 

Samaaegne 
toitenupu (7) 

ja C-nupu (9) vajutus 

—— Ekraanipildi liigutamise 
režiimi sisenemine 

 
Funktsioonid menüüs / ekraanipildi liigutamisel 

 Lühike vajutus Pikk vajutus 

Lahoux Clip 42 

Toitenupp (7) Kaugusjoonte vahede 
suurendamine 

Kiire suurendus 

M-nupp (8) —— Välju 

C-nupp (9) Kaugusjoonte vahede 
vähendamine 

Kiire väljasuumimine 

Lahoux Clip Elite 50 

Toitenupp (7) Üles/vasakule liikumine Kiire üles/vasakule liikumine 

M-nupp (8) X/Y vahetamine Salvesta ja välju 

C-nupp (9) Alla/Paremale liikumine Kiire alla/paremale liikumine 

* Kiirmenüüs saab lühikese vajutusega valida funktsioonide vahel; täpsemas menüüs 
saab lühikese vajutusega valida parameetri valikute vahel 
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3 Menüü/olekuriba ikoonid 
 
 

 

 
Ekraani heleduse muutmine, neli taset 

 

    
 

 
Pildirežiim: B (must kuum), W (valge kuum),  R 
(punane kuum), C (pseudovärv) 

 

 Üliselge režiim 
 

 
Bluetoothi valik / Bluetooth sisselülitatud 

 

 
Bluetooth ühendatud 

 

 
Videoväljundi valik 

 

 
Videoväljund sisse lülitatud 

 

 Toiteallika tüübi valik 
 

 
G1 kuni G4, valik nelja salvestatud korrigeerimise profiili 
vahel 

 

 
Halbade pikslite korrigeerimine 

 

 
Tehasesätete taastamine 

 

 Patarei täitumuse näit 
 

 

USB-C toide 

 

 
Liikumissuuna muutmine (korrigeerimisel) 

 

Ainult Lahoux Clip Elite 50 puhul 
 

 
Pildi täiustamine: 1-4 tase 

 

 

E-suurendus (Ainult monokulaarina: ×1, ×2, ×4) 

 

 Ekraanipildi liigutamine 

 

 E-suurenduse keskkoha korrigeerimine 
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4 Tehnilised andmed 
 
 

Mudel Lahoux Clip 42 Lahoux Clip Elite 50 

Sensori näitajad 

Sensori tüüp VOx jahutuseta VOx jahutuseta 

Lahutusvõime 384 × 288 640 × 512 

Pikslisamm 17 µm 12 µm 

Tundlikkus (NETD) ≤50 mk ≤50 mk 

Kaadrisagedus 50 Hz 50 Hz 

Optika näitajad 

Objektiiv 42 mm 50 mm 

Vaateväli 8.9°×6.7° 8.8°×7.0° 

Suurendus 1× 1× 

Leidmiskaugus 
(Sihtmärgi suurus: 1.8 × 0.5 
m) 

Leidmine: 1564 m 
Äratundmine: 391 m 

Leidmine: 2637 m 
Äratundmine: 660 m 

Ekraan 

Tüüp OLED OLED 

Lahutusvõime 1024 × 768 1024 × 768 

Elektroonika 

Patareid/akud (R)CR123×2 
Laiendatud pesaga: 16650 
2× laetavad 
 lühikesed/kaitseta 

(R)CR123×2 
Laiendatud pesaga: 16650 
2× laetavad 
 lühikesed/kaitseta 

Energiatarve < 1500 mW < 1200 mW 

Max. tööaeg 4 tundi (olenevalt 
temperatuurist) 

4 tundi (olenevalt 
temperatuurist) 

Liides 

USB liides USB-C USB-C 

Videoväljund PAL (RCA Port) PAL (RCA Port) 
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Väline toide USB-C USB-C 

Funktsioonid 

Digitaalne kompass √ √ 

Liikumissensor √ √ 

Kaugjuhtimispult Bluetooth Bluetooth 

Mehhaanilised näitajad 

IP kaitseaste IP67 IP66 

Kaal (ilma patareideta) < 420 g < 510 g 

Mõõdud 154 mm × 61 mm × 
58 mm 

167 mm × 74 mm × 
68 mm 

Adapterrõngas M52×0.75 M52×0.75 

 

5 Omadused 

• Leidmiskaugus üle 1.5km; 
• 1024×768 lahutusvõimega OLED ekraan; 
• Bluetooth kaugjuhtimine; 

• Neli pildirežiimi – valge kuum, must kuum, punane kuum, pseudovärv; 
• USB-C liides välise toite ja andmeside jaoks; 
• Sisseehitatud Bluetooth, kompass, liikumisandur; 

• IP67 või IP66 kaitseaste; 
• Kompaktne suurus; 
• Väike kaal ja kõrge löögikindlus. 
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6 Kasutamine 

6.1 Sisselülitamine / väljalülitamine 

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu (7) all 3 sekundit, kuni 
ekraanile ilmub pilt. 6 sekundi pärast on seade sisse lülitatud. 

 
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu (7) all umbes 5 sekundit. 

 
6.2 Ooterežiim 

Energiasäästlikku ooterežiimi sisenemiseks või sealt väljumiseks vajutage lühidalt 
toitenuppu (7). 

 
6.3 Olekuriba 

Olekuriba ekraani alumises servas kuvab infot pildirežiimi, ekraani heleduse taseme, 
Bluetoothi/videoväljundi/üliselge režiimi sisselülitatuse, patareide täitumuse, jm. 

kohta. 

 

6.4 Kiirmenüü 

Lühike M-nupu (8) vajutus ekraani tavavaates võimaldab valida ekraani heleduse 
muutmise, pildirežiimi muutmise ja kiirmenüüst väljumise vahel. Menüü kaob ekraanilt 
paarisekundilise tegevusetuse järel ka ise. 

Toitenuppu (7) või C-nuppu (9) vajutades on saate iga näitajat muuta. Kiirmenüü näidist 
on kujutatud joonisel 6-1 järgmisel leheküljel. 
• Ekraani heledus: 4 heledustaset; 
• Pildirežiim: W (valge kuum), B (must kuum), R (punane kuum), C (pseudovärv). 

 
Ainult Lahoux Clip Elite 50 puhul 
• Pildi teravus: neli teravustaset. 

• E-suurendus (ainult monokulaarina): ×1/×2/×3/×4. 
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Joonis 6-1 Lahoux Clip Elite 50 kiirmenüü näidis 

 
6.5 Täpsem menüü 

Pikk (3-sekundiline) M-nupu (8) vajutus avab täpsema menüü (joonis 6-2).   Menüüs on 
kuus valikut, alates ülevalt: üliselge režiim, Bluetooth, videoväljund, toiteallika tüüp, 
surnud pikslite korrigeerimine, tehasesätete taastamine. Vt. üksikasju tabelist 6-1. 

 
Toimingud: 
• Lühike M-nupu (8) vajutus täpsemas menüüs võimaldab muuta valitud näitajat või 

siseneda sellega seonduvasse järgmisesse menüüsse. 

• Kasutage toitenuppu (7), et liikuda üles või vasakule ja C-nuppu (9), et liikuda alla või 
paremale; 

• Pikk, 3-sekundiline M-nupu (8) vajutus võimaldab täpsemast menüüst väljuda. 

 

Joonis 6-2 Täpsem menüü 
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Tabel 6-1 Täpsema menüü funktsioonide kirjeldus 

Ikoon Nimi Funktsioon Kirjeldus Oleku näit 
 

 Üliselge 
režiim 

Sees/väljas See režiim parandab pildi 
kontrastsust, mis aitab 
pilvisuse, vihma, udu ja 
muude raskete 
ilmastikutingimuste korarl 

 

Ikoon on 
kuvatud oleku-
ribal. 

 

 
Bluetooth Sees/väljas Kui Bluetooth on 

sisselülitatud, saab seadet 
kasutada 
kaugjuhtimispuldiga 

Ikoon on 
kuvatud oleku-
ribal. 

 

 
Videoväljund Sees/väljas PAL analoogvideo 

edastamine läbi USB-C 
andmekaabli. 

Ikoon on 
kuvatud oleku-
ribal. 

 

 Toiteallika tüüp 3V/3.7V 3.7V on laetavate akude 
jaoks; 3V on tavaliste 
patareide jaoks. 

—— 

 

 
Halbade 
pikslite korri-
geerimine 

Kõrvaldab 
ekraanilt 
halvad pikslid 

Vt 6.6 Pikslite 
korri-
geerimine 
(joon. 6-3) 

 

 
Tehase 
vaikesätete 
taastamine 

Taastab 
alg-
sätted 

Lahoux Clip 42: 
Y: Kinnita, N: Tühista; 
seejärel pikk M-nupu 
vajutus salvestamiseks ja 
väljumiseks. 
Lahoux Clip Elite 50: 
√: Kinnita, ×: Tühista 
seejärel pikk M-nupu 
vajutus salvestamiseks ja 
väljumiseks. 

—— 

Ainult Lahoux Clip Elite 50 puhul 

Ikoon Nimi Funktsioon Kirjeldus Oleku näit 
 

 
Nullimis-
profiil 

G1/G2/G3/G
4 

Salvestada on võimalik kuni 
neli profiili 

Ikoon on 
kuvatud oleku-
ribal. 

 

 Ekraanipildi 
liigutamine 

Avab pildi 
liigutamise 

Tabamispunkti 
korrigeerimine kinnitatult 
kasutamisel. 

Pildi 
liigutamine 
(joon.  6-7) 
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E-suurenduse 
keskpunkti 
korrigeerimine 

Avab E-
suurenduse 
keskpunkti 
korri-
geerimise 

E-suurenduse keskpunkti 
korrigeerimine, et see 
langeks kokku optilise sihiku 
niitristi omaga 

E-suurenduse 
keskpunkti 
korrigeerimne 
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6.6 Halbade pikslite korrigeerimine 

• Valige täpsemas menüüs halbade pikslite korrigeerimise režiim ning vajutage 
sisenemiseks M-nuppu (8). Ekraani keskele ilmub ristikujuline kursor (joonis 6-3). 

• Liigutage kursorit toitenupu (7) ja C-nupu (9) abil üles-alla või vasakule-paremale, et 
surnud pikslit välja valida. Vajutage M-nuppu (8), et vahetada X-teljel (vasakule-
paremale) ja Y-teljel (üles-alla) liikumise vahel; 

• Surnud piksli väljavalimise järel vajutage samaaegselt toitenuppu (7) ja C-nuppu (9) 
surnud pikslite korrigeerimiseks; 

• Korrake seda toimingut teiste surnut pikslitega. Korrigeeritud surnud pikslite arv on 
kuvatud olekuribal ekraani allservas; 

• Kui olete korrigeerimise lõpetanud, väljuge surnud pikslite korrigeerimise režiimist pika 
M-nupu (8) vajutusega. 

 

Fig. 6-3 Halbade pikslite korrigeerimine 
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6.7 Lahoux Clip 42 kompassi kalibreerimine 

• Sisenege pika M-nupu (8) vajutusega täpsemasse menüüsse; 

• Viibides parajasti täpsemas menüüs, pöörake Lahoux Clip 42 seadet kolm korda 
joonisel 6.4 näidatud suunas 360° ümber oma optilise telje, et siseneda kompassi 
kalibreerimise režiim. 

 
 

 
Optiline telg 

 
 
 

 
Joonis 6-4 Pööramissuund 

 
• Ekraani keskele ilmub kolmeteljeline koordinaatsüsteem (vt joonist 6-5). Lahoux Clip 42 

pööramiseks kasutatakse kolmetasandilist kalibreerimismeetodit. Kompassi 

kalibreerimine jõuab lõpule ning režiim sulgub automaatselt 30 sekundi järel. 
• Lühike toitenupu (7) vajutus võimaldab kalibreerimisprotsessi ajal igal hetkel 

kalibreerimisrežiimist väljuda. 

 
6.8 Lahoux Clip Elite 50 kompassi kalibreerimine 

• Viibides parajasti tavavaates, vajutage ja hoidke samaaegselt toitenuppu (7) ja C-
nuppu (9), et siseneda kompassi kalibreerimise režiimi. 

• Ekraani keskele ilmub kolmeteljeline koordinaatsüsteem (joonis  6-5). 
• Pöörake vastavalt ikooni juhistele sihikut 15 sekundi jooksul vähemalt 360 kraadi 

ümber kõigi kolme telje. 

• Kompassi kalibreerimine jõuab lõpule ning režiim sulgub automaatselt 15 sekundi 
pärast. 

• Lühike toitenupu (7) vajutus võimaldab kalibreerimisprotsessi ajal igal hetkel 
kalibreerimisrežiimist väljuda. 
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Fig. 6-5 Kompassi kalibreerimine 

 
6.9 Ekraanipildi liigutamine Lahoux Clip 42 

kinnitatult kasutamisel 

Lahoux Clip 42 esmasele optikaseadmele või relva optilisele sihikule kinnitatult 
kasutamisel on võimalik ekraanipilti tabamispunkti korrigeerimiseks nihutada. 

 

Joonis 6-6 Pildi liigutamine Lahoux Clip 42 puhul 

 
Toimimisviis 
• Viibides parajasti tavavaates, vajutage ja hoidke samaaegselt 3 sekundit M-nuppu (8) 

ja C-nuppu (9), et siseneda ekraanipildi liigutamise režiimi (joonis 6-6). 
• Kui laskmise järel on ilmnenud vajadus ekraanipilti korrigeerida, vajutage M-nuppu 

(8), et vahetada X-teljel (vasakule-paremale) ja Y-teljel (üles-alla) vahel; 
• Lühike toitenupu (7) või C-nupu (9) võimaldab liigutada tabamispunkti 50 meetri 

kaugusel. 100 meetri peal nullimiseks sooritage kaks vajutust. 
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• Kui olete liigutamise lõpetanud, salvestage ja väljuge režiimist pika M-nupu (8) 
vajutusega. 

• Kontrollige korrigeeritud pilti, lastes selleks järgmise seeria sihtmärke ja korrake 
vajadusel ülalkirjeldatud toiminguid. 

 
6.10 Ekraanipildi liigutamine  Lahoux Clip Elite 50 

kinnitatult kasutamisel 

Lahoux Elite 50 puhul käib ekraanipildi liigutamine alljärgnevalt. 

 

Fig. 6-7 Pildi liigutamine Lahoux Clip Elite 50 puhul 

 
Toimimisviis: 
• Veenduge, et relva optiline sihik on nullitud. 
• Palun valige enne nullimist salvestamiseks välja nullimisprofiil. Vt sektsioon 6.5, tabel 6.1 

• Kinnitage Lahoux Clip Elite 50 sobiva adapteriga. 
• Korrigeerige E-suurenduse keskpunkti, et see langeks kokku optilise sihiku niitristi 

omaga. Salvestage ja väljuge. 

• Laske sihtmärke 100 meetri kaugusel. Kui ilmneb kõrvalekalle, mõõtke ära 
horisontaalne ja vertikaalne kaugus sihtimispunkti ja tabamispunkti vahel. 

• Viibides parajasti tavavaates, vajutage ja hoidke M-nuppu (8), et siseneda ekraanipildi 
liigutamise režiimi. Lühikesed toitenupu (7) või C-nupu (9) vajutused võimaldavad 
näitude samm-sammulist muutmist, pikk vajutus kiiret muutmist. M-nupuga (8) saab 
vahetada X-telje (vasakule-paremale) ja Y-telje (üles-alla) vahel. Üks nupuvajutus 
korrigeerib 100 meetri kaugust tabamispunkti 2.4 cm võrra (vt joonist 6-7). 

• Pikk M-nupu (8) vajutus salvestamiseks ja väljumiseks. 
• Kontrollige korrigeeritud pilti, lastes selleks järgmise seeria sihtmärke ja korrake 

vajadusel ülalkirjeldatud toiminguid. 
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7 Lisatarvikud: Kaugjuhtimispult 
 
 

Toitenupp (P) 
 

Menüünupp (M) 

 
Korrigeerimisnupp (C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joonis 7-1 Kaugjuhtimispult 

 
Lahoux Clip 42 ja Lahoux Clip Elite 50 on Bluetoothi kaudu ühendatavad 
kaugjuhtimispuldiga. Puldi nuppude asetus langeb kokku seadme enda nuppude 
asetusega: toitenupp, menüünupp ja korrigeerimisnupp. 

 
• Lülitage sisse seadme Bluetooth andmeside. Ekraani alumisse serva ilmub vastav 

ikoon. 

• Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi toitenuppu 15-30 sekundit, kuni Bluetooth ikoon 

seadme ekraanil näitab , mis tähendab, et seade on puldiga ühendatud ja pult on 
kasutamiseks valmis. 

• Kui ühendus puldi ja seadme vahel peaks katkema, proovib Bluetooth 
kaugjuhtimispult 1 minuti jooksul seadet uuesti leida ja taasühenduda. 

• Kui Clip Elite 50 ise või seadme Bluetooth andmeside välja lülitub ja kaugjuhtimispult 1 

minuti jooksul Bluetooth signaali ei leia, lülitab ka pult ennast ise välja.  
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 ‘+’ ülespoole 

 ‘-’ ülespoole 

8 Ennetav hooldus 

8.1 Patareide/akude paigaldamine 

• Patarei täitumuse näit on kuvatud olekuribal (        ). Näit kuvab nelja eri täitumuse 
taset; 

• Kui olekuribale ilmub ikoon        , vahetage palun patareisid; 
• Enne patareide vahetamist on tarvis seade välja lülitada; 
• Pöörake patareipesa kaane nuppu (4) pisut maad vastupäeva, kuni see peatub ja 

eemaldage kaas. 
• Paigaldage kaks CR123 patareid vastavalt patareipesas leiduvatele märgistele, nagu 

on näha joonisel 7-1. 
• Asetage patareipesa kaas tagasi ning vajutage, kuni see paika klõpsatab. Veenduge, 

et kaas on mõlemast otsast suletud. 

 
Pange tähele 
• Palume mitte kasutada eri tüüpi või erineva täitumuse astmega patareisid. 

• Peale patareide paigaldamist ja seadme esmast sisselülitamist valige palun 
täpsemast menüüst toiteallika tüüp — 3.7V laetava aku korral ja 3V tavalise patarei 
korral (vastavalt juhistele sektsioonis 6.5). Vastasel juhul on kuvatav täitumuse näit 
ebatäpne ja seade võib kasutamisel ühtäkki tühjana näida. 

• Termokaameraid Lahoux Clip 42 ja Lahoux Clip Elite 50 on võimalik kasutada 
laetavate akudega. See lühendab tööaega. 

 

Joonis. 7-1 Patareide paigaldamise skeem 
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8.2 Seadme puhastamine ja hooldus 

• Seadme korpust on keelatud puhastada puhastusvahenditega, mis on söövitavad või 
võivad kriimustada optilisi pindu. 

• Seadme korpust võib puhastada pehme riidelapiga, mida on immutatud alkoholiga. 
• Optiliste pindade puhastamisel eemaldage palun tolm suruõhuga ja seejärel kasutage 

pehmet pintslit, puhastuspliiatsit või metüleerimata alkoholi kastetud vatitikku, vältides 
tugevat vajutamist. 
 

8.3 Ohutuseeskirjad 

• Palun kasutage patareisid tavapärasel viisil. Ärge visake patareisid pärast kasutamist 
tavaprügisse ega tulle. 

• Palun kasutage ainult sobivat laadijat või akupanka, et vältida seadme kahjustumist; 

• Ärge laske patareisid lühisesse; 
• Ärge jätke seadet kõrgema kui 60° C temperatuuri kätte; 



23  

9 Üldine tõrkeotsing 
 

Kirjeldus Tõenäoline põhjus Lahendus 

Hägune ekraanipilt Pilt on valesti teravustatud Teravustage pilti 
teravustamisrõngaga kuni 
see muutub selgeks. 

Ekraanipilti pole ammu 
korrigeeritud. 

Sooritage ekraanipildi 
korrigeerimine. 

Hägune nähtavus Põhiseadme 
okulaarikaugus ei klapi 

Korrigeerige okulaarikaugust 
kuni pilt muutub selgeks. 

Analoogvideo väljund ei tööta Analoogvideo pole sisse lülitatud Lülitage analoogvideo sisse. 

Kasutatav kaabel ei toeta 
andmesidet. 

Vahetage kaablit. 

Seade ei käivitu Valesti paigaldatud või 
tühjad patareid 

Kontrollige patareide paigaldust 
ja täitumust. 

Ebapiisav välise toiteallika 
pinge. 

Kontrollige välise toiteallika 
pinget. 

Niitrist pole sihtimisel 
stabiilne ja pilt pole terav ka 
teravustamise järel. 

Põhiseadme või optilise sihiku 
parallaks ei ole seatud 100 
meetrile. 

Korrigeerige võimalusel 
parallaksi. 

Asendage sihik 100 meetrise 
parallaksiga või muudetava 
parallaksiga sihikuga. 
 

Anomaaliate märkamisel kontakteeruge palun esimesel võimalusel edasimüüja või meiega. 
Seadme lahtivõtmine ei ole lubatud ja tühistab garantii. 
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10 Lisa 

10.1 Liidese kirjeldus 

• Spetsiaalne andmekaabel toetab USB-C kaudu välise toiteallika kasutamist, jadaporti 
ja PAL videoväljundit; 

• Toetab USB-C ja patareitoidet; ülepinge-, alapinge- ja vastupidise polaarsuse kaitse. 

 
10.2 Lahoux Clip 42 mõõdud 

Välismõõdud 

 

Alumise kinnitusava suurus 
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10.3 Lahoux Clip Elite 50 mõõdud 

Välismõõdud 
 

 

 
Alumise kinnitusava suurus 
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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. 

10 Klienditugi 
Kui teil esineb Lahoux Opticsi tootega mingeid probleeme, 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 

 

mailto:services@lahouxoptics.nl
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