
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lahoux Spotter series 
Termokaamerad 

 

Kasutusjuhend 



 

Märkused 

Käesolev juhend kirjeldab Lahoux Spotter seeria seadmete 
kasutamist ja ettevaatusabinõusid kasutamisel. Selleks, et 
tagada kasutaja turvalisus, mõistlik ja tõhus Lahoux 
Spotteri kasutamine ja hooldus ning seadme ootuspärane 
eluiga, eeldab Lahoux Optics kasutajalt enne seadme 
kasutamist juhendi täielikku läbilugemist ja juhtnööridest 
ranget kinnipidamist. 

Lahoux Spotteri kasutust ja hooldust käsitleb ainult 
kaasasolev kasutusjuhend. Muud materjalid on mõeldud 
üksnes viitamiseks. 

Kuna Lahoux uuendab oma seadmeid pidevalt, et tagada 
parim kasutajakogemus, võib kogu käesolevas dokumendis 
sisalduv informatsioon muutuda. 

Kui teil esineb Lahoux Spotteri 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. 

• 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 20s. 

• 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. 

Hoiatus 
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Toitenupp 

Pildi režiim 

E-suurendus 

Foto/video 

Teravustatav 
objektiiv 

Märgutuli 

Dioptri nupp 

Radiaator 

Kandmisrihma kinnitus 

 USB/MCX liides 

Varjuk 

1 Nuppude funktsioonid 
 

 

 

Sisselülitamine 
Väljalülitatud kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke 3 

sekundit toitenuppu, misjärel märgutuli süttib ja ekraanile ilmub 

pilt. 

 
Väljalülitamine 
Sisselülitatud kaamera väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit 

toitenuppu. Vabastage nupp, kui on loendur on jõudnud 3 pealt 0-i.  

 
Ooterežiim 
Ooterežiimi käivitamiseks vajutage sisselülitatud kaameral lühidalt 

toitenuppu. Ooterežiimis seadme märgutuli jääb vilkuma. Kui Wi-Fi 

on sisse lülitatud või kaamera parajasti videot lindistab või väljastab, 

siis ooterežiim ei käivitu. Ooterežiimist tagasi tavarežiimi minemiseks 

vajutage lühidalt toitenuppu. 
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Dioptri reguleerimine 
Dioptri reguleerimise nupp aitab kasutajal oma silmale võimalikult 

selget pilti saavutada. Keerake nuppu, et fokusseerida teravalt 

stardiekraanile, sümbolitele või menüüdele. 

 
Pildirežiimi vahetamine 
Pildirežiimi vahetamiseks vajutage lühidalt Pildirežiimi nuppu. 

Seadmel on viis erinevat pildirežiimi: valge kuum , must kuum ,  
punane kuum , pseudovärv        ja linnurežiim . 

 
E-suurendus 
E-suurenduse kasutamiseks vajutage sisselülitatud kaameral 

lühidalt E-suurenduse nuppu. See võimaldab vahetada 1x, 2x ja 

4x digitaalse suurenduse vahel.   

 
Foto ja video 
Pildistamiseks vajutage tavarežiimis lühidalt Foto nuppu. Video 

filmimise alustamiseks hoidke nuppu pikemalt all, kuni üles 

paremasse nurka ilmub video ikoon. Järgmine pikk vajutus peatab 

filmimise ja salvestab video. 

 
Soojuspunkti jälgimine 
Soojuspunkti jälgimise funktsiooni käivitamiseks vajutage 

samaegselt pikalt Pildirežiimi ja Foto nuppu. Funktsioon 

võimaldab kõige soojemaid objekte ekraanil jälgida. 

 
Kaugusmõõtja 
Stadiameetrilise kaugusmõõtja sisse- või väljalülitamiseks vajutage pikalt 

E-suurenduse nuppu ja Pildirežiimi nuppu. Pildirežiimi nupu ja Foto 

nupu lühikesed või pikad vajutused võimaldavad jooni vastavalt 

sihtmärgi suurusele kohandada. Kauguse näit inimese (1.7m sihtmärgi), 

metssea (0.9m sihtmärgi)  ja jänese (0.2m sihtmärgi) kohta on kuvatud 

vastava sümboli taga. 



7  

2 Menüüd 

2.1 Põhimenüü 

Pikk E-suurenduse nupu vajutus avab põhimenüü. Kasutage lühikesi 
Pildirežiimi nupu või Foto nupu vajutusi üles või alla liikumiseks. 

Liikuge soovitud sättele ja vajutage lühidalt E-suurenduse nupule selle 

muutmiseks. Menüüs leiduvad valikud on: üliselge režiim, Wi-Fi 

funktsioonid, ekraani heledus, videoväljund, värvitoon, pildi 

kalibreerimine ja pilt-pildis. Kui olete lõpetanud, väljuge menüüst pika 

E-suurenduse nupu vajutusega. 

 

 Üliselge režiim 
See režiim suurendab pildi kontrastsust, mis on sobilik pilvisuse, 

vihma, udu või muude raskete ilmaolude korral. 

 

 Wi-Fi funktsioonid 
Kaameraga tehtud fotosid ja videosid saab vaatada “Lahoux 

Spotter” rakendusega. Rakendust saab tasuta alla laadida App 

Store’ist ja Google Play poest. 

• Lülitage Spotteri menüüs Wi-Fi sisse ja ühendage nutitelefon 

Spotteriga. 

• Wi-Fi parool on 12345678. Ühendumise järel: 

• Avage Lahoux rakendus ja vajutage “ühendu” (Connect). 

Seejärel on teil võimalik näha reaalajas pilti kasvõi mitmest 

telefonist korraga, või siis fotosid ja videosid alla laadida. 

 
Fotodele juurdepääsemiseks valige Foto/Video/FTP menüüst 

FTP. Seejärel näete katalooge ja faile.  Valides menüüst 

Foto/Video saate vaadata fotosid või videosid, mis on 

hoiustatud teie telefonis. 

 
Spotteri ühendamisel arvutiga saab kaameras olevaid 

andmeid näha läbi internetibrauseri (nt Windows Exporer 

või Safari) või FTP kliendi. Kaamera IP aadress on 

ftp://192.168.11.123. 

 
Failide kustutamine 

iPhone’i rakenduse kasutamisel: ebasoovitava faili 

kustutamiseks Lahoux Spotteri mälust viibake vasakule ja 

vajutage “kustuta” (Delete). 

Androidi rakenduse kasutamisel: Valige fail välja sellele pikalt 

vajutades ja kinnitage kustutamine lühikese vajutusega.  

 
Vt ka alternatiivset meetodit sektsioonist 2.4 Andmete 
allalaadimine. 
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 Ekraani heledus 
Valige ekraani heleduse tase 1–4. Vaikimisi on ekraani 

heleduseks määratud 2. 

 

 Videoväljund 
Analoogvideot sisse lülitades ilmub ekraanipildi alumisse 

paremasse nurka videoväljundi sümbol. Kaamera on valmis 

videokaabli ja MCX liidese kaudu videot edastama. 

 

 Värvitoon 
Valida võib kaht laadi värvitoonide vahel: C (jahedad) ja W 

(soojad). Vahetage C ja W vahel lühikese E-suurenduse 

nupu vajutusega. 

 

 Pildi kalibreerimine 
Kui pilt halveneb, võib seda parandada manuaalse 

korrigeerimisega. Menüüs saab valida kahe režiimi vahel: B 

(taust) ja S (katik). Vajutage samaaegselt pikalt E-suurenduse ja 

Foto nuppu, et sooritada manuaalne korrigeerimine. Kui 

valitud on B režiim, tuleb objektiiv korrigeerimise ajaks katta. 

 

Pilt-pildis (PiP) 
Kui PiP funktsioon on sisse lülitatud, avaneb ekraani ülemise 

serva keskosas väike aken, mis näitab ekraanipildi keskosa 

kahekordses suurenduses. 
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2.2 Sekundaarne menüü 

Sekundaarsesse menüüsse sisenemiseks valige põhimenüüs  

ikoon ning vajutage lühidalt E-suurenduse nuppu. Kasutage lühikesi 

Pildirežiimi nupu või Foto nupu vajutusi üles või alla liikumiseks. 

Liikuge soovitud sättele ja vajutage lühidalt E-suurenduse nupule 

selle muutmiseks. Menüü valikud on: digitaalne kompass, 

liikumisandur, automaatne ooterežiim, liikumise kalibreerimine, 

süsteemiinfo, tehasesätete taastamine. 

 

 Digitaalne kompass 
Kui digitaalse kompassi funktsioon on menüüs sisse lülitatud, 

näeb ekraani ülaserva keskosas kompassi. 

 

 Liikumisandur 
Kui liikumisandur on menüüs sisse lülitatud, kuvatakse 

ekraani paremas servas kalde- ja tõusunurka. Näitude all 

on kuvatud nurkade suurus kraadides. 

 

 Automaatne ooterežiim 
Kui automaatne ooterežiim on sisse lülitatud, siseneb seade 

15 minutilise kasutuseta seismise järel automaatselt 

ooterežiimi. Pärast 15 minutit ooterežiimis lülitab seade end 

automaatselt välja. 

 

 Liikumise kalibreerimine 
Kalibreerimiseks vajutage lühidalt E-suurenduse nuppu ja 

pöörake kaamerat ümber oma telje kõigis kolmes näidatud 

suunas. 

 

 Süsteemiinfo 
Valige “i” sümbol ja vajutage lühidalt E-suurenduse nuppu, et 
näha seadme süsteemiinfot. 

 

 Tehasesätete taastamine 
Tehasesätete taastamiseks vajutage lühidalt E-suurenduse 
nuppu. Valige kas √ (Jah) või × (ei), vajutades selleks lühidalt kas 
Pildirežiimi nuppu või Foto nuppu. Vajutage lühidalt E-
suurenduse nuppu, et oma valik kinnitada. 
Kui valite Jah, siis lähtestatakse sätted järgneval viisil: 

Pildirežiim – valge kuum; Heledus – 2 tase; E-suurendus – ×1; 

Kalibreerimisrežiim — S; Värvitoon — W, ning ülejäänud 

funktsioonid väljas. 

Pange tähele: Tehasesätete taastamine teeb tühjaks ka 

seadme mälu, nii et salvestage eelnevalt vajalikud andmed. 
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2.3 Laadimine 

Kui näit ekraani alumises vasakus nurgas muutub punaseks ( ), siis 

on aku täitumus liiga madal. Palun laadige akut aegsasti. Laadimiseks 

võite kasutada USB toiteadaptrit või mõnda muud toiteallikat, nt USB 

akupanka. 

Laadimise ajal on LED märgutuli oranž/punane. Kui aku on täis, 

muutub tuli roheliseks. 

 
TÄHELEPANU 

1. Seadme laadimispinge on 5V (standardne USB). Palun laadige 

akut selle tühjenemisel aegsasti, et vältida aku eluea lühenemist. 

 
2. Termokaamerat ei ole soovitatav kasutada liiga kõrgetel 

temperatuuridel — kaamera lülitab end automaatselt välja. 

Soovitatav töötemperatuuri vahemik on -10 °C kuni 50 °C. 

 
3. Ekstreemsetes tingimustes kasutamine mõjutab Lahoux Spotteri 

tööaega. 

 
4. Märgades keskondades (nt vihmaga) kaamerat kasutades 

veenduge, et USB/MCX pistiku kate seadme alumisel küljel on 

tihedalt suletud.  

 
5. Kalibreerimisrežiim B nõrgendab automaatset katiku 

korrigeerimist, kui Lahoux Spotter on termiliselt stabiilne. Kui 

pildi kvaliteet peaks halvenema, katke palun objektiiv ning 

sooritage manuaalne tausta korrigeerimine. 

 

2.4 Andmete allalaadimine 

Uuema Lahoux Spotteriga saab kasutada kaasasolevat USB-C 

kaablit, et failid otse arvutisse või tahvelarvutisse edastada.  

Kui kaamera on ühendatud ja sisse lülitatud, on see arvutis nähtav 

välise kettana. Faile saab ükshaaval või korraga alla laadida või 

kustutada. 
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3 Tehnilised andmed 
 

 Spotter 
25 

Spotter 
35 

Spotter 
Elite 35V 

Spotter 
Elite 50V 

Sensor 

Lahutusvõime 
jahutuseta FPA 

384 × 288 640 × 480 

Pikslisamm 12 µm 

Spektrivahemik 8-14 µm 

Tundlikkus (NETD) < 50 mK 

Kaadrisagedus 50 Hz 

Optika 

Objektiiv 25 mm 35 mm 50 mm 

Digitaalne suurendus 2×, 4× 

Vaateväli 10.5°×7.9° 7.5°×5.7° 12.5°×10° 8.8°×7.0° 

Elektroonika 

Videoväljund PAL 

USB Laadimiseks; kasutada võib USB 
akupanka 

Pildi 
edastamine 

Fotode/video edastamine üle Wi-Fi, Lahoux 
rakendusega 

Tööparameetrid 

Töötemperatuur 
vahemik 

−10 °C kuni +50 °C 

Toiteallikas Seesmine liitiumioonaku 

Tööaeg 7 tundi* 6 tundi* 

IP kaitseaste IP67 

Mõõdud (mm) 181×65×64 188×65×64 mm 202×65×64 

Kaal 0.45 kg 0.52 kg 

* Tegelik tööaeg sõltub Wi-Fi ja foto/video kasutamise intensiivsusest ning 

temperatuurist. 



12 
 

 

Toote tagastamiseks küsige palun esmalt oma edasimüüja 

hooldusosakonnalt RMA number.  Tagastage toode otse 

edasimüüjale. Lahoux Optics ei võta vastutust RMA numbrita 

tagastuste eest. 

 

4 Klienditugi 

Kui teil esineb Lahoux Opticsi tootega mingeid probleeme, lugege palun 

esmalt juhendit. Kui probleemi lahendada ei õnnestu, pöörduge palun 

küsimustega või hoolduspalvega edasimüüja poole.  Samuti võite 

tehniliste ja hooldusalaste küsimustega pöörduda Lahoux 

teeninduskeskuse poole: services@lahouxoptics.nl 
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