
Návod                                                         

Rychlý návod k obsluze Termovize 

 

Zapnutí/vypnutí 

Zapnutí– podržením tlačítka PWR do zobrazení loga ON 

Vypnutí– podržením tlačítka PWR do zobrazení loga OFF 

 

Zoom 

Opakovaným stiskem tlačítka Zoom provádíte cyklický násobek zvětšení (1-5x) 

 

Plynulý Zoom 

podržením tlačítka Zoom, dokud se zeleně neoznačí kontrolka Zoom v levém dolním rohu. 

Otáčením N– codéru „ M “   se provádí plynulý Zoom. Vystoupení z této funkce – podržením 

tlačítka Zoom na 2s 

 

Záznam 

Stiskem středového kola N– codéru „ M “  podobu 1s zobrazíte malé menu, označte kolonku 

záznam a stiskem N– codéru „ M “ se záznam aktivuje. Stejným způsobem se provádí 

ukončení záznamu. 

Dodatečná kalibrace do krytky nebo do homogenní plochy 

Stiskem tlačítka Zoom po dobu 3s. Zobrazí se KALIBRACE SCÉNA, následně uvolníme tlačítko 

a odkryjeme objektiv 

Hlavní menu 

Tlačítko N– codéru „ M “ podržíme až do zobrazení velkého menu, ve kterém lze nastavit 

kontrast, jas bolometru. Dále lze nastavit kontrast, jas displeje. Jakmile nastavíme 

požadované hodnoty, kolonkou EXIT se vrátíme do velkého menu. Kolonkou ULOŽ 

NASTAVENÍ uložíme navolené hodnoty. Menu opustíme kolonkou EXIT. 

 



 

Pohyb v bočních ikonách mráček, domeček, osoba, barevná paleta 

Stiskem tlačítka PWR na 2s se zobrazí rámeček, kterým zvolíme: změnu palet a změnu 

histogramu obrazu (přizpůsobení zpracování obrazu k okolním podmínkám – teplotním 

rozdílům) Pro většinu nočních podmínek je vhodný režim Domeček. Vystoupení z této 

funkce provádíme opět stiskem PWR na 2s. 

 

Dioptrická korekce 

provádíme otáčením hmatníku, který je umístěn před očnicí okuláru 

 

Ostření sledované scény 

provádíme otáčením kola na levé straně objektivu 

 

Ovládání dálkoměru 

Krátkým stiskem tlačítka PWR se přepne zaměřovací kříž za kříž dálkoměru a spustí se 

skenování měření na dobu 1min nebo tlačítkem PWR přerušíme měření. Informace o 

aktuálně vzdálenosti se zobrazují u kříže dálkoměru a poslední naměřené hodnoty zůstávají 

zobrazeny v horní části displeje. 

 

Balistika s dálkoměrem 

Měření vzdálenosti probíhá stejně jako v předchozím kroku. Po ukončení měření zůstane v 

horní části displeje poslední naměřená hodnota, červeně podsvícená a ostatní balistické 

údaje. V tomto případě je systém připraven ke střelbě. Pokud chceme opětovně spustit 

měření na jinak vzdálený cíl, opět provádíme nové měření tlačítkem PWR. Po ukončení 

měření (červeně podsvícená hodnota vzdálenosti) můžeme vrátit balistický posun hodnoty Y 

do základního nastřelení pomoci tlačítka N– codéru „ M “. Pozor: spustit dálkoměr lze pouze 

v případě že není označené nebo spuštěné žádné jiné menu. 


