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ÜLEVAADE

•  Hawke Digi NV Monokulari saab kasutada looduse
   vaatlemiseks nii õhtuhämaruses, kui ka pilkases 
   pimeduses. 

•  Hämaras vaatamisel on vaatekaugus 2m kuni
   lõpmatus. Ööpimeduses on vaatekaugus kuni
   200 meetrit.

•  Seadmest saab andmeid kätte USB väljundi kaudu,
   vaadata pilte arvuti ekraanil või video väljundi abil 
   teleris ja laadida akut DC adapteri abil vooluvõrgus.

ÜLEVAADE

•  Monokulariga saab pildistada või filmida hämaras
   või ööpimeduses.

•  Hawke Digi NV öövaatlusseade on parim optiline
   seade sinu öönägemise parandamiseks .

•  Sisseehitatud infrapuna lamp annab lisavalgust
   lööpimeduses. Infrapuna lambi heledust saab
   reguleerida vastavalt vajadusele.

•  Seade töötab järjestikku kuni 1,5 tundi ilma IR
   lambita. IR lambi sisselülitades aga kuni 1 tund.
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NUPUD

1.      Objektiivi kate
2.      Objektiivi fookuse rõngas
3.      Infrapuna lamp
4.      5V DC IN sisend
5.      Mini USB 2.0 pesa
6.      Video OUT väljund
7.      Tripodi kinnitus
8.      Aku pesa
9.      Dioptri fookuse rõngas

NUPUD

10.    Silmaava
11.    Dioptri marker
12.    Power/Select nupp
13.    IR lambi lüliti

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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14.    Režiimi nupp "S"
15.    Up nupp 
16.    Down nupp
17.    Käepael
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aKU PAIGALDUS

•  Keera akupesa sulgemise kate lahti (kasuta näiteks
   münti). Paigalda aku miinus poolus eespool pessa,
   jälgi märget korpusel, keera kate kinni tagasi.

•  Lülita seade sisse, LCD displei hakkab helenduma
   kui aku on täis ja õieti paigaldatud.

MÄRKUS:

•  Kasuta ainult 3.7V RCR123A akusi.
•  Veendu et aku oleks piisavalt laetud.
•  Veendu et aku oleks paigaldatud õige polaarsusega.

SISSELÜLITAMINE

•  Eemalda objektiivi kate.

•  Hoia sisselülitamise nuppu all 3 sekundit. Vaata
   seadme okulaarist sisse. Seade on kasutamiseks
   valmis, kui ekraan lülitub sisse ja kuvatakse ikoonid. 

EKRAANI IKOONID

1.  Aku laetuse olek
2.  Mitu pilti saab veel teha
3.  Hetke režiim (Foto)
4.   Mälu kasutus (SD kaart)

•  Seade lülitub alati sisse pildistamise režiimis.

VÄLJA LÜLITAMINE

•  Mistahes režiimis seadme väljalülitamiseks hoia
   sisselülitamise nuppu all 3 sekundit.

1 2 3 4
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foKUSSEERIMINE

•  Eemalda objektiivi kate ja vaata läbi seadme
   .

•  Keera dioptri fookuse rõngast, kuni ekraanil
   olevad ikoonid on teravad.

•  Keera objektiivi fookuse rõngast, kuni ekraanil
   nähtav pilt on terav.

•  Objekti paremaks nägemiseks võib kasutada
   infrapuna lampi.

•  Kui valgustingimused on head, siis on hea IR lamp
   voolu kokkuhoiu mõttes välja lülitada.

•  Ole ettevaatlik, et sa ei kataks IR lampi kinni, sest
   siis ei ole objekt piisavalt valgustatud.

EKRAANI HELEDUS

•  Ekraani heleduse menüü aitab sul seadistada
   LCD displei heledust.

•  Foto või video režiimis olles vajuta “IR” nuppu
   et siseneda heleduse seadistamise menüüsse.

•  Nagu ülal oleval pildil näha, siis number peale sõna
    “Bright” näitab heleduse astet hetkel.

•  Vajuta  “down” nuppu, et vähendada ekraani heledust
   või “up” nuppu heleduse suurendamiseks.Seadistusel
   on 9 astet, 9 on heledaim.

•  Menüüst väljumiseks vajuta "IR" nuppu kaks korda.
   .

Bright: 7
LAMP: 0

*
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INFRAPUNA LAMP

•  Infrapuna lambi tugevuse seadistamine
   Tärn sõna "LAMP" ees märgib menüüs olekut.

•  Foto või video režiimis olles vajuta  “IR” nuppu
   kaks korda, et siseneda IR lambi seadistamise menüüsse.

•  Nagu ülemisel pildil näha, siis näitab sõna
    “Lamp” järel olev number lambi tugevuse astet.

•  Vajuta  “down” nuppu lambi heleduse
   vähendamiseks või “up” nuppu heleduse 
   suurendamiseks. 9 on suurim heledus.

•  Lambi heleduse seadmise lõpetamiseks vajuta
   “IR” nuppu.

Bright: 5
LAMP: 4*

MÄRKUS:

•  Kaamera väljub automaatselt menüüst, kui  
   8 sekundi jooksul ei ole tehtud mingeid
   valikuid.
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FOTO REŽIIM

•  Kui lülitad seadme sisse, siis seade lülitub
   automaatselt sisse foto režiimis ja sa saad
   koheselt vajadusel pildistada.

•  Kui seade ei ole foto režiimil, siis vajuta
   “S” nuppu kuni displei ülesse paremasse
   nurka ilmub fotoaparaadi märk.

•  Pildistamiseks vajuta “Power/Select” nuppu.

•  Pilt salvestatakse automaatselt sisemisele SD
   kaardile.

displEI IKOONID

1.  Aku laetuse indikaator
2.  Palju pilte saab veel teha
3.  Foto režiim
4.  Kasutatav mälu (SD kaart)

video REŽIIM

•  Olles foto režiimil vajuta  “S” nuppu kaks korda,
   et lülituda video režiimile. Video režiimis saad
   filmida kuni 10 minutit.

•  Kui seade ei ole video režiimis, siis vajuta "S"
   nuppu, kuni displei ülesse paremasse nurka
   ilmub kaamera märk.

•  Vajuta "Powe/Select" nuppu filmimise alustamiseks.
   Filmimise lõpetamiseks vajuta nuppu uuesti.

•  Video salvestatakse automaatselt seadme sisemisele
   SD kaardile.

•  Videode maksimaalne pikkus kokku on 10 minutit.

displEI IKOONID

1.  Aku laetuse indikaator
2.  Video pikkus ajaliselt
3.  Video režiim
4.  Kasutatav mälu (SD kaart)

1 2 3 4

1 2 3 4
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pILTIDE VAATAMINE

•  Foto režiimis olles vajuta  “S" nuppu taasesituse
   režiimi sisenemiseks. Nüüd saad vaadata tehtud
   pilte ja videosi.

•  Kui seade ei ole foto režiimil, siis vajuta "S" nuppu
   kuni ekraani ülemisse paremasse nurka ilmub
   taasesitus märk - noole kujutis.

displEI IKOONID

1.  Aku laetuse indikaator
2.  Pildi number
3.  Taasesitus (Foto)
4.  Kasutatav mälu (SD kaart)

•  Fotode ja videode valimiseks vajuta “down” ja “up” 
   nuppe.

videoDE VAATAMINE

•  Foto režiimis olles vajuta  “S" nuppu taasesituse
   režiimi sisenemiseks. Nüüd saad vaadata tehtud
   pilte ja videosi.

•  Kui seade ei ole foto režiimil, siis vajuta "S" nuppu
   kuni ekraani ülemisse paremasse nurka ilmub
   taasesitus märk - noole kujutis.

displEI IKOONID

1.  Aku laetuse indikaator
2.  Kuupäev kellaaeg
3.  Video pikkus
4.  Video number
5.  Taasesitus (Video)
6.  VGA video formaat
7.  Kasutatav mälu (SD kaart)

•  Videode valimiseks vajuta “down” ja “up” 
   Video vaatamiseks vajuta "Power/Select" nuppu
   
.

1 2 3 4

1 4 5 72 3 6
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monitorI ÜHENDAMINE

•  Ühenda monitor seadmega Video OUT pessa
    video juhtme abil.

•  Hoia “Power” nuppu all 3 sekundit, monitor
   näitab nüüd seadme displeil kuvatavat.

ARVUTIGA ÜHENDAMINE

•  Ühenda seade arvutiga USB kaabli abil.
   

•  Arvuti tunneb seadme ära ja loeb SD kaardil  
   oleva info.

•  Samal ajal, kui seade on arvutiga USB juhtme abil
   ühendatud, toimub ka seadme aku laadimine.

autoMAATNE VÄLJALÜLIMINE

•  Kui seadet ei kasutata 3 min, siis seade lülitub
   automaatselt välja.

KUUPÄEV - KELLAAEG

•  Ühenda seade arvutiga USB juhtme abil.
   

•  Arvuti tunneb seadme ära ja loeb SD kaardil
   oleva info.

•  Leia SD kaardilt ja ava file “time.txt” .

•  Sisesta kuupäev ja kellaaeg formaadis:
   yyyy.mm.dd hh.mm.ss (aasta.kuu.päev tund.min.sek)

•  Salvesta ja sule  “time.txt” file.

•  Kopeeri “time.txt” file juurkataloogi SD kaardile
   

•  Ühenda seade arvuti küljest lahti.

•  Nüüd on korrektne kellaaeg ja kuupäev seadistatud.

•  Kellaaeg ja kuupäev lähevad valeks, kui aku on 
   pikka aega tühi või eemaldatud.
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TEHNILINE KIRJELDUS

Suurendus:          5x
Objektiivi diameeter:  40mm
Vaateväli: 5º x 3.75º
Okulaari diameeter:  +/- 0.6
Kaugus (hämaras):  2m - ∞
Kaugus (pimedas): 2m - 200m

Toide:   3.7V DC
Aku:   RCR123A laetav
Laadija:   5.0V/2A Adapter

Mõõdud: 200 x 86 x 56mm
Kaal:         400g

KOMPLEKTSUS:

Video juhe, USB juhe, akulaadija, vutlar, 
läätsepuhastuslapp, 2x akut, käepael.

AKU

•  RCR123A laetav aku (650mAh, 3.7V)

•  Lae akut enne esmakordset kasutamist 10 tundi,
   see suurendab aku eluiga.

LAADIMINE

•  Ühenda laadimisadapter seadme 5V DC IN pessa. 

•  LED laadimise märgutuli süttib põlema,
   kui aku laeb põleb punane tuli, kui aku on laetud,
   süttib roheline tuli.

•  LED laadimistuli ei sütti põlema, kui akut laetakse 
   USB juhtmega arvutis.SB lead. 
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LISAINFORMATSIOON

•  Hoia seadet vutlaris, kui sa teda ei kasuta.

•  Töötemperatuur: -5ºC kuni 40ºC.

•  Hoia seadet kuivas jahedas kohas.

•  Kui seade ei lülitu sisse, siis lae akut.
  

•  Enne läätse puhastamist lapiga puhu tolm läätselt ära.

•  Kontrolli akut regulaarselt, vähimagi lekke korral
   vaheta aku välja.

•  Kui seadet ei kasutata pika aja jooksul, siis lae
   akut iga 6 kuu möödudes.




