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Godātais klient, 

mēs patiesi priecājamies, ka esat iegādājies kompānijas „GPO” SPECTRATM TI 35 ražojumu, un 

vēlamies jums pateikties par mums izrādīto uzticību. 

 

Mēs vienmēr esam gatavi jums sniegt maksimālu atbalstu, lai tādējādi jūs varētu gūt 

neaizmirstamus iespaidus šīs ierīces lietošanas gaitā. 

 

 

Izbaudiet savu hobiju. 
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Svarīgi norādījumi termiskās attēlveidošanas lietošanas sakarā 

 

Juridiskie lietošanas ierobežojumi 

Termiskās attēlveidošanas ierīču vai aksesuāru izmantošanas sakarā tiek piemērota šaujamieroču 

likumdošanas, medību likumdošanas un citu normatīvi tiesisko dokumentu normas, kas var 

mainīties atkarībā no konkrētās atrašanās vietas. Lūgums obligāti precizēt vietējās likumdošanas 

institūcijās spēkā esošos normatīvi tiesiskos dokumentus, šāda veida lietošanas sakarā. 

 

Autortiesības 

„GPO German Precision Optic Gmb’’. Visas tiesības aizsargātas. 

Visus tekstus, attēlus, grafiskos objektus aizsargā autortiesības un citi likumi par intelektuālā 

īpašuma objektu aizsardzību. Tos nedrīkst kopēt, mainīt vai izmantot komerciālos nolūkos 

izplatīšanas sakarā. 

 

 

Tehniskās specifikācijas 

Ražojumā vai pakalpojumā var tikt veiktas izmaiņas pēdējā redakcijas varianta beigu termiņa 

beigās. Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas konstrukcijā vai veidolā, krāsas ziņā, piegādes 

komplektācija vai darba parametros piegādes perioda laikā, pie nosacījuma, ka izmaiņas vai 

nobīdes ir klientam pamatotas, tostarp ievērojot kompānijas „GPO” intereses. Tādējādi 

kompānija „GPO” patur tiesības veikt izmaiņas, kā arī kļūdīties. Attēlos var būt tādi aksesuāri, 

īpašais aprīkojums vai arī citi priekšmeti, kas nav ietverti standarta piegādes komplektācijā vai 

pakalpojuma sniegšanas sakarā. Dažās instrukcijas lappusēs var būt ietverti tādi priekšmeti vai 

pakalpojumi, kas netiek piedāvāti noteiktās valstīs. 

 

 

Tirgus zīmola atpazīstamība 

 

Dokumentā izmantotie «GPO» logotipi ir šīs kompānijas īpašums dažādās 

jurisdikcijās. 

Citi pieminētie zīmoli vai logotipi ir attiecīgo kompāniju īpašumi. 

 

 

Piezīmes Wi-Fi / lietojumprogrammas izmantošanas sakarā 

 

(Lietojumprogramma T-Vision) 

- izmantojot ierīces vai datorsistēmas, kā sakarā ir nepieciešama daudz drošāka aizsardzība, nekā 

bezvadu lokālu tīkla (WLAN) ierīcēm, pārliecinieties par to, ka minētajās sistēmās tiek piemēroti 

atbilstošie drošības pasākumi un traucējumu novēršanas pasākumi. 

- kompānija „GPO” nav materiāli atbildīga par jebkura veida zaudējumiem, kas rodas tādos 

gadījumos, kad kamera tiek izmantota citviet, nevis kā bezvadu lokālā tīkla ierīce. 

- Domājams, ka bezvadu lokālā tīkla funkcija tiks izmantota tajās valstīs, kur tiek tirgota šī 

kamera. Ir risks, ka ierīces sakarā var rasties normatīvi tiesisko dokumentu par radiopārraidēm 

pārkāpumi, ja tā tiek izmantota citviet, nevis tās tirdzniecības valstu ietvaros. Kompānija „GPO” 

neuzņemas par to materiālo atbildību. 

- Lūgums pievērst uzmanību, ka pastāv risks pārraidīto datu pārtveršanas risks. Tādēļ ir 

rekomendējams aktivizēt šifrēšanu bezvadu piekļuves vietas iestatījumos, lai tiktu nodrošināta 

informācijas drošība. 

- Nepieslēdzieties tādiem bezvadu tīkliem, kur jūs neesat autorizējušos vai kā izcelsme jums nav 

zināma. 
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- ieslēdzot bezvadu lokālā tīkla funkciju, automātiski notiek bezvadu tīklu meklēšana. Šajā 

gadījumā var atainoties tādi bezvadu tīkli, kuros jūs neesat autorizēti. Necentieties pieslēgties 

šādam tīklam, jo šādas darbības veikšana var tikt novērtēta kā nesankcionēta piekļuve. 

- rekomendējams lidmašīnā izslēgt bezvadu lokālā tīkla funkciju. 

 

Drošības tehnikas instrukcijas 

 

Svarīgas norādes 

- nelietojiet ierīci tādu ierīču tuvumā, kam ir spēcīgs magnētiskais lauks, elektrostatiskie vai 

elektromagnētiskie lauki (piemēram, indukcijas plītis, mikroviļņu krāsnis, televizori vai datoru 

monitori, spēļu konsoles, mobilie telefoni vai radioraidītāji). Šādu ierīču elektromagnētiskie 

lauki var traucēt attēlu ierakstīšanai. 

- spēcīgie magnētiskie lauki, kas rodas, piemēram, akustisko sistēmu vai lielu elektrodzinēju 

darbības ietekmē, var radīt saglabātos datu bojājumus vai arī pārtraukt ieraksta veikšanu. 

- neizmantojiet ierīci tiešā radioraidītāju tuvumā, vai arī tiešā augstsprieguma pārvades līniju 

tuvumā. 

- to elektromagnētiskie lauki arī var ietekmēt attēlu ierakstīšanas kvalitāti.  

- necentieties noņemt jebkādas korpusa detaļas (piemēram, vāciņus). Pieskaroties iekšā esošajām 

detaļām, var tās sabojāt vai arī gūt elektrotraumu. Ierīces remonta veikšana var tikt veikta tikai 

autorizētajos servisa centros. 

- aizsargājiet ierīci, lai tā nekontaktētos ar dažādām ķimikālijām. Ierīces tīrīšanai nedrīkst 

izmantot benzīnu, šķīdinātāju un spirtu. Dažāda veida ķimikālijas un šķidrumi var sabojāt ierīces 

korpusu vai virsmas pārklājumu. 

- uzglabājiet ierīci maziem bērniem nepieejamā vietā. 

- neskatieties okulārā iešanas laikā, lai ierīces nenokristu. NEVĒRSIET objektīvu tieši pret sauli 

vai kādu citu spilgtu gaismas avotu. Tādējādi var gūt acu traumas. 

- pierakstiet savas ierīces sērijas numuru, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi nozaudēšanas gadījumā. 

 

Ārkārtas situācija 

- ja no ierīces izdalās dūmi, vai tās darbībā ir vērojami trokšņi, nekavējoties to izslēdziet, 

atvienojiet barošanas vadu un vērsieties klientu atbalsta dienestā. 

 

Barošanas avots 

- lūdzu, iegādājieties atbilstošu uzlādes ierīci. Ieejas spriegumam ir jāatbilst barošanas avotam ar 

strāvas ierobežotāju (5 V līdzstrāva, 2 A) atbilstoši standartam. 

- Standarts IEC 61010-1. Skatīt tehniskās specifikācijas, lai gūtu detalizētu informāciju.  

- Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir pareizi pievienota kontaktligzdai. 

- NEPIEVIENOJIET vairākas ierīces pie viena barošanas adaptera, lai novērstu pārkaršanu vai 

aizdegšanās apdraudējuma risku pārslodzes rezultātā. 

 

 

Barošanas avots 

- neatbilstošu bateriju izmantošanas gadījumā pastāv sprādzienbīstamības apdraudējuma risks. 

Veiciet bateriju nomaiņu pret identiska tipa ražojumu. Bateriju tips – 2 gab. CR123A / 2 gab. 

RCR123A. Utilizējiet izmantotās baterijas atbilstoši to ražotāja instrukcijām. 

- bateriju ilgstošas uzglabāšanas gadījumā, veiciet to pilnīgu uzlādi ik pēc sešiem mēnešiem, lai 

tādējādi nodrošinātu teicamu bateriju stāvokli. Ja šī prasība netiek ievērota, tad baterijas var 

sabojāt. 

- neuzlādējiet cita veida barošanas elementus ar komplektācijā ietilpstošo uzlādes vadu. Uzlādes 

laikā pārliecinieties par to, ka 2 m rādiusā no ierīces nav viegli uzliesmojošu materiālu. 
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Tehniskā apkope 

- ja ierīce nedarbojas korekti, lūgums vērsties pie tās tirgotāja vai tuvākajā servisa centrā. Mēs 

neuzņemamies atbildību par problēmām, kas ir radušās, veicot nesankcionētu remontu vai 

neatbilstošu tehnisko apkopi. 

- dažādām ierīces sastāvdaļām (piemēram, elektrolītu kondensators) ir nepieciešams veikt 

regulāru nomaiņu. Vidējas kalpošanas laiks ir atšķirīgs, tādēļ rekomendējams veikt regulāras 

pārbaudes. Detalizētākas informācijas iegūšanai lūgums vērsties pie attiecīgās preces pārdevēja. 

- rūpīgi noslaukiet ierīci ar tīru drāniņu 

- ja ierīce netiek izmantota ražotāja noteiktajā veidā, ierīces nodrošinātās aizsardzības sakarā var 

rasties traucējumi. 

- ierīces lietošanas gaitā, rekomendējams atkārtoti to restartēt ik pēc 2 stundām, lai tiktu 

nodrošināti korekti tās darbības parametri. 

- pārliecinieties, ka darba vide atbilst ierīces prasībām. Darba temperatūra nedrīkst būt zemāka 

par – 20 °C vai pārsniegt +55 °C, un gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 95%. 

 

Ražotāja adrese: 

«GPO GmbH» 

Wildmoos 9, 82266 Inning am Ammersee, Vācija 

 

Juridiskā atruna 

MAKSIMĀLAJĀ APMĒRĀ, KO PIEĻAUJ SPĒKĀ ESOŠĀ LIKUMDOŠANA, ŠĪ 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA UN TAJĀ APRAKSTĪTAIS RAŽOJUMS, KOPĀ AR 

APARATŪRAS PROGRAMMNODROŠINĀJUMU UN IEBŪVĒTO 

PROGRAMMNODROŠINĀJUMU, TIEK PIEDĀVĀTS „KĀ IR” UN „AR VISIEM 

TRŪKUMIEM UN KĻŪMĒM”. KOMPĀNIJA „GPO” NESNIEDZ NEKĀDAS 

GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, CITA STARPĀ IETVEROT, PREČU DERĪGUMA 

GARANTIJU, APMIERINOŠAS KVALITĀTES GARANTIJU VAI ARĪ DERĪGUMA 

NOTEIKTAM MĒRĶIM GARANTIJU. JŪS IZMANTOJAT ŠO RAŽOJUMU AR SAVU 

RISKU. 

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ KOMPĀNIJA „GPO” NEUZŅEMAS MATERIĀLO ATBILDĪBU 

PAR JEBKĀDA VEIDA FAKTISKAJIEM, TIEŠIEM, NETIEŠIEM VAI NEJAUŠA 

RAKSTURA ZAUDĒJUMIEM, CITA STARPĀ IETVEROT ZAUDĒJUMUS SAISTĪBĀ AR 

ZAUDĒTO PEĻŅU, PĀRTRAUKUMU SAIMNIECISKAJĀ DARBĪBĀ VAI ARĪ DATU 

ZUDUMIEM; SISTĒMU BOJĀJUMU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMIEM, KAS IR 

RADUŠIES LĪGUMA, DELIKTA (IESKAITOT NEUZMANĪBU) PĀRKĀPŠANAS 

GADĪJUMĀ, MATERIĀLĀS ATBILDĪBAS PAR RAŽOJUMU GADĪJUMĀ VAI CITĀDĀ 

VEIDĀ, SAISTĪBĀ AR TĀ IZMANTOŠANU, PAT TĀDĀ GADĪJUMĀ, JA KOMPĀNIJA 

„GPO” IR BRĪDINĀTA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJU.  

JŪS ATZĪSTAT, KA INTERNETA TĪKLA PARAMETRI PAREDZ PASTĀVOŠUS 

DROŠĪBAS RISKUS UN KOMPĀNIJA „GPO” NAV ATBILDĪGA PAR DARBĪBAS 

TRAUCĒJUMIEM, KONFIDENCIALITĀTES PĀRKĀPUMIEM VAI CITA VEIDA 

ZAUDĒJUMIEM, KAS IR RADUŠIES KIBERUZBRUKUMU REZULTĀTĀ, HAKERU 

UZBRUKUMU REZULTĀTĀ, DATORVĪRUSA GADĪJUMĀ VAI ARĪ CITU INTERNETA 

DROŠĪBAS RISKU GADĪJUMĀ; TAČU KOMPĀNIJA „GPO” SNIEGS SAVLAICĪGU 

TEHNISKO ATBALSTU TĀDĀ GADĪJUMĀ, JA TAS BŪS NEPIECIEŠAMS. 

JŪS PIEKRĪTAT IZMANTOT ŠO RAŽOJUMU ATBILSTOŠI TĀ SAKARĀ 

PIEMĒROJAMAJIEM NOTEIKUMIEM, UN JŪS ESAT VIENPERSONISKI ATBILDĪGI 

PAR TO, LAI JŪSU IZMANTOTĀ IERĪCE ATBILSTU SPĒKĀ ESOŠĀS LIKUMDOŠANAS 

NORMĀM. 
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BŪTĪBĀ, JŪS ESAT ATBILDĪGI PAR ŠĪS IERĪCES ATBILSTOŠU LIETOŠANU, LAI 

TOSTARP NETIKTU PĀRKĀPTAS TREŠO PUŠU TIESĪBAS, CITA STARPĀ IETVEROT 

IMIDŽA TIESĪBAS, INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA VAI DATU AIZSARDZĪBAS TIESĪBAS, 

KĀ ARĪ CITAS TIESĪBAS, SAISTĪBĀ AR PRIVĀTĀS DZĪVES NEAIZSKARAMĪBU. JŪS 

NEDRĪKSTAT IZMANTOT ŠO IERĪCI JEBKĀDA VEIDA AIZLIEGTOS NOLŪKOS, 

IESKAITOT MASU IZNĪCINĀŠANAS IEROČU IZSTRĀDI VAI RAŽOŠANU, ĶĪMISKO 

VAI BIOLOĢISKO IEROČU IZSTRĀDI VAI RAŽOŠANU, JEBKURA VEIDA DARBĪBAS 

JOMĀ, SAISTĪBĀ AR KODOLIEROČIEM VAI NEDROŠU KODOLDEGVIELAS CIKLU, 

VAI SAISTĪBĀ AR CILVĒKTIESĪBU PĀRKĀPUMU ATBALSTĪŠANU. 

JA RODAS PRETRUNAS ŠĪS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS UN SPĒKĀ ESOŠĀS 

LIKUMDOŠANAS NORMU STARPĀ, TAD IR JĀRĪKOJAS ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠĀS 

LIKUMDOŠANAS NORMĀM. 

 

Juridiskā informācija 

 

Federālās sakaru komisijas (FCC) informācija  

Lūgums pievērst uzmanību aspektam, ka izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apliecinājusi 

par prasībām atbildīgā puse, var izraisīt ierīces lietošanas sakarā esošo lietotāja pilnvaru 

anulēšanu.  

Atbilstība FCC prasībām: šī ierīce tika izmēģināta un atzīta par atbilstošu B kategorijas digitālo 

ražojumu ierobežojumiem saskaņā ar FCC 15. daļas noteikumiem. Šie ierobežojumi ir domāti, 

lai tiktu nodrošināta pietiekama aizsardzība pret kaitīgajiem faktoriem dzīvojamās telpās. Šī 

ierīce ģenerē, izmanto vai var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta vai 

izmantota atbilstoši lietošanas instrukcijai, tad var rasties radiosakaru traucējumi. Taču, nav 

nekādas garantijas, ka attiecīgajā telpā neradīsies kaitīgie faktori. Ja šī ierīce patiešām radīs 

traucējumus radiosignālu vai televīzijas signālu uztveršanai, ko var konstatēt izslēdzot un 

ieslēdzot ierīci, tad lietotājam rekomendējams veikt korekcijas veicot šādas darbības: 

- jāpārorientē vai jāpārvieto uztveršanas antena 

- jāpalielina attālums ierīces un uztvērēja starpā. 

- ierīce ir jāpievieno kontaktligzdai, kas atrodas citā elektriskajā ķēdē, nekā pievienotais 

uztvērējs 

- jāvēršas pēc palīdzības pie pārdevēja vai pieredzējuša radio un televīzijas aprīkojuma tehniskā 

speciālista 

- šī ierīce ir jāuzstāda un jālieto vismaz 20 cm attālumā no radiatora un jūsu ķermeņa. 

 

FCC noteikumi 

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām.  

1. Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus. 

2. Ierīcei ir jāiztur jebkuri tās sakarā esoši traucējumi, tai skaitā arī tādi, kas var izraisīt ierīces 

darbības pārtraukumus. 

 

Atbilstības deklarācijas ES prasībām 

 

 
Šis ražojums un, ja tādi ir, arī klātesošie piederumi arī ir marķēti ar „CE” simbolu, 

tādējādi atbilstot piemērojamajiem Eiropas standartiem, kas ir minēti Direktīvā 

2014/30/EU „”Par elektromagnētisko savietojamību” (EMC), Direktīvā 2014/53/EU 

„Par radio aprīkojumu”, Direktīvā 2011/65/EU „Par bīstamo vielu izmantošanas 

ierobežojumiem elektroierīcēs un elektroniskajās ierīcēs” (RoHS) 
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Direktīva 2012/19/EU «Par elektroierīču vai elektronisko ierīču atkritumiem» (WEEE): 

Ar šo simbolu marķētos ražojumus ES nedrīkst utilizēt kā nešķirotus sadzīves 

atkritumus. Lai veiktu atbilstošu pārstrādi, jaunas ierīces iegādes gadījumā, atdodiet šo 

ražojumu vietējam piegādātājam, vai arī utilizējiet to, nododot specializētajā 

pieņemšanas vietā. Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatīt: www.recyclethis.info 

  

 

Direktīva 2006/66/EC «Par baterijām un akumulatoriem»: šajā ierīcē atrodas baterijas, 

ko Eiropas Savienībā nedrīkst utilizēt kā nešķirotus sadzīves atkritumus. Detalizētu 

informāciju par barošanas elementu skatīt ražojuma dokumentācijā. Baterijas ir 

marķētas ar simbolu, kur var būt uzraksti, kas norāda, ka ierīcē var būt kadmijs (Cd), 

svins (Pb) vai dzīvsudrabs (Hg). Atbilstošas utilizācijas veikšanai nododiet barošanas 

elementu piegādātajam, vai arī to nododiet specializētajā pieņemšanas vietā. Lai iegūtu 

detalizētu informāciju, skatīt: www.recyclethis.info 

 

Atbilstība Kanādas Rūpniecības ministrijas standarta prasībām ICES - 003 

 

Šī ierīce atbilst CAN ICES-3(B) / NMB-3 (B) standarta prasībām 

 

1. Šī ierīce atbilst Kanādas Rūpniecības ministrijas standartam, tādējādi atbrīvojot 

radioiekārtu no licenzēšanas (RSS). Lietošana sakarā ir divi noteikumi: šī ierīce nedrīkst 

radīt traucējumus, un 

2. Šai ierīcei ir jāiztur jebkāda veida uztveršanas traucējumi, arī tādi traucējumi, kas var 

izraisīt ierīces darbības traucējumus. 

Atbilstoši Kanādas Rūpniecības ministrijas normatīvajiem dokumentiem, šī radiotranslācijas 

ierīce var strādāt kopā tikai ar antenu un maksimālo (vai minimālo) pastiprinājumu, ko šāda 

veida ierīcēm ir apstiprinājusi Kanādas Rūpniecības ministrija. Lai samazinātu potenciālos 

radiotraucējumus citiem lietotājiem, antenas veids un šajā sakarā esošais pastiprinājuma 

koeficients ir jāizvēlas tā, lai ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda nepārsniegtu sekmīgu sakaru 

veikšanai nepieciešamo jaudu. 

 

 

1. nodaļa - Apskats 
 

1.1 Ierīces apraksts 

 

Termiskās attēlveidošanas monokulārs ir aprīkots ar augstas jutības infrasarkano detektoru un 

tajā tiek izmantotas progresīvās termiskās attēlveidošanas tehnoloģijas, lai tiktu nodrošināta 

skaidra attēla saņemšana sliktas redzamības apstākļos vai arī tumsā.   

Tādējādi tiek nodrošināta mērķa redzamība un attāluma mērīšana lauka apstākļos. Ierīce var tikt 

plaši pielietota patrulēšanas, glābšanas un meklēšanas darbos, dodoties pastaigās un ceļojot, kā 

arī citviet. 

 

 

1.2 Pamatfunkcijas 

 

 

Wi-Fi un piekļuves vietas funkcija: 

Nodrošina jūsu mobilās ierīces pievienošanu ar personīgās piekļuves vietas 

starpniecību termiskās attēlveidošanas ierīcei. 

  

 
Attāluma noteikšanas funkcija: 

Palīdz novērtēt attālumu mērķa un ierīces starpā. 



SPECTRATM TI 35 lietošanas instrukcija 

 

9 

 

  

 

Karstā punkta izsekošana: 

Ierīce spēj noteikt visaugstāko temperatūru redzamības laukā, noteikt punktu un sekot 

tam. 

  

 

Fotoattēli un videoieraksts: 

Ierīce spēj uzņemt fotoattēlus, ierakstīt video un noteikt parametrus tostarp izmantojot 

T-Vision lietojumprogrammu, pēc pievienošanas jūsu telefonam ar piekļuves punkta 

starpniecību. 

  

 

Režīms «attēls attēlā»: 

Projicē otru attēla ekrāna ar maksimālu digitālo palielinājumu galvenajā ekrānā. 

  

 

7 krāsu režīmi: 

Izvēlieties vienu no 7 krāsu režīmiem un 5 apkārtējās vides iestatījumiem, lai 

optimizētu jūsu apkārtnes termisko redzamību 

 

 

 

1.3 Ārējais izskats 

 

1.3.1 Pogas 

 

 
 

Pogu funkcijas 

 

Simbols Poga Funkcija 

   

Ieslēgšana 

Uzņemšana 

Aizslēgs 

Tālummaiņa 

Izvēlne Režīms 
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Ieslēgšana Nospiežot: Gaidīšanas režīms/ ierīces aktivizēšana 

Turot nospiestu: Barošanas ieslēgšana/ izslēgšana 

   

 
Režīms Nospiežot: Krāsu režīma pārslēgšana 

   

 
Uzņemšana Nospiežot: Fotoattēla iegūšana 

Turot nospiestu: Videoieraksta aktivizēšana/ apturēšana 

   

 
Izvēlne Nospiežot: Ekrāna izvēlnes aktivizēšana/ izslēgšana 

Turot nospiestu: Izvēlnes funkciju pārvaldība 

   

 

Aizslēgs Nospiežot: Attēla stabilitātes korekcija 

 

 

 

 

 

1.3.2 Saskarne 

 

 
 

Interfeisu apraksts 

 

Komponents Funkcija 

Objektīva lēca Objektīva un sensora starpā esošā attāluma regulēšana, lai būtu 

iespējams labāk saskatīt mērķi. 

Fokusēšanās 

gredzens 

Skata regulēšana 

Manuāli regulējama 

skrūve 

Atskrūvējot šo skrūvi, var veikt bateriju uzstādīšanu. 

Objektīva 
vāciņš 

Objektīva lēca 

Datu apmaiņas un ielādes pieslēgvieta 

Bateriju nodalījums Manuālas regulēšanas skrūve 

Pogas Fiksācijas gredzens 

Bloķēšanas 
gredzens 
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Datu apmaiņas un 

ielādes pieslēgvieta 

Izejas/ ielādes vada pievienošana. 

 

 

 

 

2. nodaļa - Sagatavošana 
 

2.1 Ierīces pievienošana 

 

Pirms darba sākšanas 

Pirms pievienošanas datoram, izņemiet no ierīces baterijas, jo pretējā gadījumā var sabojāt ierīci. 

 

 

Posmsecīgums 

1. Paceliet vadu pievienošanas vāciņu. 

2. Ar USB Type-C vada palīdzību savienojiet ierīci un barošanas adapteri, lai veiktu ierīces 

uzlādi. Lai veiktu failu eksportēšanu, pievienojiet ierīci datoram. 

 

 
 

2.2 Bateriju ievietošana 

 

Ievietojiet baterijas tām paredzētajā nodalījumā. 

USB Type-C 
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Pirms darba sākšanas 

Ierīces darbību nodrošina atkārtoti uzlādējamās 3,0 V vai 3,7 V baterijas, vai arī 3,0 V 

neuzlādējamās baterijas. 

 

 

Darbību secība 

 

1. Pagrieziet manuāli regulējamo skrūvi pretēji 

pulksteņrādītāja virzienam, tādējādi to atskrūvējot. 

 

 

 

 

2. Pārliecinieties, ka baterijas pozitīvā un negatīvā spaile ir 

pareizi pievienota. 

 

3. Pagrieziet skrūvi pulksteņrādītāja virzienā, tādējādi to 

pievelkot. Izņemiet barošanas elementu, ja ierīce netiks 

izmantota ilgstošā laika posmā. 

 

2.2.1 Piemērotā barošanas elementa izvēle 

 

Ierīce atbalsta vairākus bateriju veidus, jums ir iespējams veikt attiecīgā barošanas elementa 

nomaiņu atbilstoši savām vajadzībām. Izvēlieties baterijas spriegumu atbilstoši esošajai 

situācijai, lai ierīce varētu korekti atainot atlikušo jaudu. 

 

 

Darbību secība 

1. Skatīšanās režīmā turiet nospiestu , lai atainotos izvēlne. 

2. Izvēlieties  un nospiediet , lai pārslēgtu spriegumu. 

 

2.3 Okulāra maiņa 

 

Ierīce var tikt izmantota kā portatīva novērošanas kamera vai arī piestiprināms tēmēklis. Jūs 

varat nomainīt okulāru, lai izmantotu ierīci citos veidos. 

 

 

Darbību secība 

1. Pagrieziet okulāra fiksējošo gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to varētu 

noņemt. 

2. Savietojiet okulāru ar ierīces gropēm, un pagrieziet okulāru pulksteņrādītāja virzienā, lai 

to pievilktu. 

Atskrūvēšana 

Pozitīvā spaile Negatīvā spaile 
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2.4 Dienas tēmēkļa uzstādīšana 

 

Jūs varat ierīci izmantot kopā ar dienas tēmēkli, lai dienas laikā varētu skaidri saskatīt mērķi. 

 

Darbību secība 

1. Ievietojiet dienas tēmēkli pārvietojamajā gredzenā, atbilstoši attēlā redzamajai 1. bultiņas 

norādei.  

2. Bloķējiet apskavu, lai varētu piefiksēt dienas tēmēkli, atbilstoši attēlā redzamajai 2. bultiņas 

norādei. 

 

 
 

2.5 Barošanas ieslēgšana/ izslēgšana 

 

Barošanas padeves ieslēgšana 

2 

1 

1 

2 
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Ja baterijas uzlādes apmērs ir pietiekams, nospiediet , lai ieslēgtu ierīci. 

 

Barošanas padeves izslēgšana 

Ja ierīce ir ieslēgta, 2 sekundes turiet nospiestu , lai izslēgtu ierīci. 

 

2.6 Izvēlnes apraksts 

 

Ja ierīce ir ieslēgta, nospiediet  lai tiktu atainota ekrāna izvēlne. 

- Kursora pārvietošanai augšup, nospiediet . 

- Kursora pārvietošanai lejup, nospiediet . 

- Kursora pārvietošanai pa kreisi, nospiediet . 

- Kursora pārvietošanai pa labi, nospiediet . 

- Attiecīgā iestatījuma apstiprināšanai nospiediet . 

 

 

 

3. nodaļa – Attēla iestatījumi 
 

3.1 Dioptriju regulēšana 

 

Darbību secība 

1. Ieslēdziet ierīces barošanas padevi 

2. Atveriet objektīva vāciņu. 

3. Turiet ierīci un pārliecinieties, ka okulārs 

nosedz jūsu aci. 

4. Pieregulējiet fokusēšanās gredzenu, līdz 

ekrāna izvēlnes teksts vai attēls kļūst skaidri 

saskatāmi. 

 

 Piezīme 

Veicot dioptriju regulēšanu, 

NEPIESKARIETIES objektīva virsmai, lai 

novērstu attēla izplūšanu. 

 

 

3.2 Spilgtuma regulēšana 

 

Izvēlnes režīmā izvēlieties  un nospiediet , lai noregulētu spilgtumu. 

 

3.3 Kontrasta regulēšana 

 

Izvēlnes režīmā izvēlieties  un nospiediet , lai noregulētu attēla kontrastu. 

 

3.4 Vides parametru izvēle 

 

Jūs varat izvēlēties attiecīgo vidi, kas atbilst ierīces lietošanas faktiskajai videi, lai tādējādi 

uzlabotu attēla efektivitāti. 

 

Darbību secība 

Tālāk 
Tuvāk 
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1. Turiet nospiestu , lai ieietu galvenajā izvēlnē. 

2. Izvēlieties  un nospiediet , lai pārslēgtu vidi. 

 - «SKATĪŠANĀS» režīms - ieteicams risinājums standarta vides apstākļos. 

 - «DŽUNGĻI» režīms - ieteicams risinājums medībām meža biezoknī. 

 - «KLINTIS» režīms - ieteicams risinājums klinšainā apvidū. 

 - «MEŽS» režīms – ieteicams risinājums skrajos mežos. 

 - «PILSĒTA» režīms – ieteicams risinājums pilsētas vidē. 

3. Turiet nospiestu , lai tiktu saglabāti attiecīgā režīma iestatījumi un izietu no izvēlnes. 

 

3.5 Krāsu režīmu iestatīšana 

 

Jūs varat izvēlēties dažādas krāsu paletes, lai atainotu vienu un to pašu vidi ar dažādiem 

efektiem. Spiediet , lai pārslēgtu krāsu paletes. 

 

Izgaismošanās baltā krāsā 

Siltā daļa skatoties izgaismojas gaišā krāsas 

tonī. Jo augstāka temperatūra, jo gaišāka krāsa. 

 
  

Izgaismošanās melnā krāsā 

Siltā daļa skatoties izgaismojas tumšā krāsā. Jo 

augstāka temperatūra, jo tumšāka krāsa. 

 
  

Izgaismošanās sarkanā krāsā 

Siltā daļa skatoties izgaismojas sarkanā krāsā. 

Jo augstāka temperatūra, jo sarkanāka krāsa. 
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Jaukta veida izgaismošanās 

Augstas un zemas temperatūras apstākļos 

krāsas attiecīgi variē robežās no baltas, 

dzeltenas, sarkanas, rozā līdz violetai krāsai. 

 

 
  

Nakts redzamība 

Siltā daļa ir redzama zaļā krāsā. Jo augstāka 

temperatūra, jo zaļāka krāsa. 

 
  

Pilsētas krāsa 

Sākot no augstākas temperatūras līdz zemākai, 

attēla krāsas variē robežās no sarkanas, 

dzeltenas, zaļas līdz zilai. 

 
  

Dabiskā krāsa 

No augstas temperatūras līdz zemai, attēla 

krāsas variē robežās, sākot no sarkanas, 

dzeltenas, zaļas, zilas un līdz violetai. 

 
 

3.6 Bojātu pikseļu korekcija 

Ierīce spēj salabot ekrānā esošos, nekorekti funkcionējošos bojātos pikseļus. 

Darbību secība 

1. Turiet nospiestu , lai atainotos izvēlne 

2. Izvēlieties  

3. Nospiediet , , , un, lai pārvietotu kursoru līdz bojātā pikseļa vietai. 
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4. Nospiediet , lai izlabotu bojāto pikseli. 

 

3.7 Attēla neviendabīguma korekcija 

Šī funkcija palīdz veikt attēla neviendabīguma korekciju. 

Darbību secība 

1. Turiet nospiestu , lai pārietu galvenajā izvēlnē. 

2. Izvēlieties  un nospiediet , lai pārslēgtos attēla neviendabības korekcijas režīmā. 

- Manuāli: Turiet nospiestu  vizēšanas režīmā reāllaikā, lai veiktu attēla neviendabīguma 

korekciju. 

- Automātiski: ierīce veic automātisku attēla neviendabības korekciju atbilstoši 

iestatījumiem kameras ieslēgšanas brīdī. 

- Ārējā veidā: aizveriet objektīva vāciņu, pēc tam turiet  vizēšanas režīmā reāllaikā, lai 

veiktu attēla neviendabīguma korekciju. 

3. Turiet nospiestu , lai saglabātu iestatījumus un izietu. 

 

3.8 Režīma «attēls attēlā» iestatīšana 

 

Darbību secība 

1. Skatīšanās režīmā turiet nospiestu , lai atainotos izvēlne. 

2. Izvēlieties  un ieejiet režīmā «attēls attēlā». Palielinātā daļa ir atainota kreisajā augšējā 

stūrī. 

- «Attēls attēlā» - palielināta attēla centrālās daļa. 

3. Turiet nospiestu , lai pārslēgtu režīma „attēls attēlā” atrašanās vietas veidu. Iespējamā 

izvēle: augšdaļas kreisajā pusē, augšdaļas vidusdaļā, augšdaļas labajā pusē un izslēgts. 

 

 Piezīme 

Ja jūs režīmā „attēls attēlā” esat izvēlējušies 

atrašanās pozīciju „Augšdaļas labajā pusē”, 

tad ekrāna izvēlne tiks bloķēta. 

 
 

4. Lai izietu, turiet nospiestu . 

Ja ir iespējota digitālā tālummaiņa, tad attēla pikseļu skaits arī palielināsies. Ja digitālās 

tālummaiņas koeficients pārsniegs 4, tad „attēls attēlā” nepalielināsies. 

 

3.9 Ekrāna izvēlnes iestatīšana (OSD) 

 

Reāllaika vizēšanas saskarnē nospiediet , lai atainotu vai noslēptu ekrāna izvēlnē redzamo 

informāciju. 

 

3.10 Attēla kalibrēšana 

 

Ierīce spēj noregulēt termisko attēlu, lai tas atbilstu optiskajam attēlam. 

 

Darbību secība 
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1. Nospiediet  un , lai pārietu attēla kalibrēšanas saskarnē. 

2. Spiediet , ,  vai , lai iestatītu priekšskatījuma logus reāllaikā. Attēlu ir iespējams 

regulēt 4 virzienos visā ekrānā. 

3. Papildiespēja: turiet nospiestu  un spiediet OK, lai attēls tiktu atiestatīts pēc noklusējuma 

esošajā pozīcijā. 

4. Nospiediet vai turiet nospiestu , lai pabeigtu attēla kalibrēšanu. 

 

4. nodaļa – Karstā punkta izsekošana 

 

Ierīce spēj noteikt punktu ar visaugstāko temperatūru un atzīmēt to ekrānā. 

Izvēlnē izvēlieties  un nospiediet , lai atzīmētu punktu ar visaugstāko temperatūru. 

Kad funkcija ir ieslēgta, simbols  būs redzams visaugstākās temperatūras punktā. Videi 

mainoties simbols  pārvietosies. 

 

 

 

 

5. nodaļa – Attāluma mērīšanas funkcija 
 

Ierīce spēj izmērīt attālumu mērķa un novērošanas pozīcijas starpā. 

 

Pirms darba sākšanas 

Attāluma mērīšanas laikā centieties nekustināt roku un nepārvietoties. Jo pretējā gadījumā tas var 

ietekmēt mērījumu precizitāti. 

 

Darbību secība 

1. Turiet nospiestu , lai atainotu izvēlni 

2. Izvēlieties  un nospiediet , lai pārietu 

iestatījumu saskarnes režīmā. 

2.1 Spiediet  vai , lai izvēlētos mērķi, 

tas var būt «Briedis», «Vilks», «Lācis» un 

«Cits izvēlētais mērķis». 

2.2 Iestatiet mērķa augstumu.  

2.3 Lai apstiprinātu attiecīgo iestatījumu, 

nospiediet . 

3. Savietojiet augšējās atzīmes centru ar mērķa 

augšdaļu. 

Nospiediet . Kursors izgaismosies mērķa 

augšmalā. 

4. Savietojiet apakšējās atzīmes centru ar 

mērķa apakšmalu. Nospiediet . 

 

Rezultāts 

Attēla kreisās puses augšdaļā atainosies 

attāluma rezultāts līdz mērķim un mērķa 

augstums. 

 Piezīme 

Pieejamie augstuma diapazoni: no 0,1 m līdz 

9,9 m. 
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 Piezīme 

Pārejiet uz attāluma mērīšanas saskarni un nospiediet , lai varētu skatīt mērķa 

iepriekšējo rezultātu. 

 

 

6. nodaļa – Fotoattēli un video 
 

Jūs varat manuāli uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video, veicot vizēšanu reāllaikā. 

 

 

6.1 Fotografēšana 

 

Galvenajā vizēšanas lapā reāllaikā nospiediet , lai uzņemtu fotoattēlu. 

 

 Piezīme 

Ja fotoattēla uzņemšana norit sekmīgi, tad tas sastings uz 1 sekundi un displejā atainojas 

uzvedne. 

Informāciju par uzņemto fotoattēlu eksportēšanu skatīt sadaļā Failu eksportēšana. 

 

6.2 Videoieraksta veikšana 

 

Darbību secība 

1. Galvenajā vizēšanas režīmā reāllaikā turiet nospiestu  un sāciet veikt ierakstu. Attēla 

augšmalas kreisajā pusē atainosies informācija par ieraksta laiku. 

2. Lai pārtrauktu ierakstu, atkārtoti turiet nospiestu . 

 

Turpmākās darbības 

Informāciju par ierakstīto failu eksportēšanu skatīt sadaļā Failu eksportēšana. 

 

6.3 Failu eksportēšana 

 

Šī funkcija tiek izmantota ierakstīto video un uzņemto fotoattēlu eksportēšanai. 

 

Pirms darba uzsākšanas 

Izslēdziet bezvadu lokāla tīkla (WLAN)/ piekļuves punkta funkciju. 

 

Darbību secība 

1. Ar vada palīdzību pievienojiet ierīci datoram. 

 Piezīme 
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Pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta pirms tās pievienošanas ar vadu. 

2. Atveriet datora disku sarakstu un izvēlieties ierīces disku. Pārejiet uz sadaļu DICM → 

100EZVIZ. 

3. Izvēlieties attiecīgos failus un pārkopējiet tos datorā. 

4. Atvienojiet ierīci no datora. 

 

 Piezīme 

- Savienojot ar datoru, ierīce atainos attēlus, taču tostarp tiks atspējotas videoieraksta 

veikšanas, fotografēšanas un piekļuves vietas funkcijas. 

- Ierīces pirmās pievienošanas pie datora laikā diska programma tiks uzstādīta 

automātiski. 

 

 

 

7. nodaļa – Klientu programmnodrošinājuma pieslēgšana 
 

Ar piekļuves punkta starpniecību savienojiet ierīci ar T-Vision lietojumprogrammu, lai vēlākā 

gaitā jūs varētu ar sava telefona starpniecību uzņemt fotoattēlus, ierakstīt video vai iestatīt 

parametrus. 

 

Darbību secība 

1. Turiet nospiestu , lai atainotos ierīces izvēlne. 

2. Nospiediet , lai ieslēgtu piekļuves punkta funkciju. 

3. Savā telefonā ieslēdziet Wi-Fi un pievienojieties piekļuves punktam. 

- Piekļuves punkta nosaukums: GPO + jūsu ierīces deviņu zīmju PIN kods. (piemēram, GPO-

G12345678. Jūs varēsiet atrast PIN kodu ierīces pamatinformācijas izvēlnē). 

- Piekļuves punkta parole: jūsu ierīces deviņu zīmju PIN kods 

(piemēram, G12345678, ieskaitot lielos burtus).  

4. Noskenējiet QR kodu, lai ielādētu un ieinstalētu lietojumprogrammu. 

 

  
Android sistēma iOS sistēma 

 

5. Atveriet lietojumprogrammu un savienojiet savu telefonu ar ierīci. Jūs varat apskatīt savā 

telefonā ierīces saskarni. 

 

 Piezīme 

- Piekļuves punkta funkcija automātiski izslēgsies, ja uzlādes līmenis būs zemāks par 15%. 

- Ja vairākas reizes tiks ievadīta nepareiza parole, tad ierīce nevarēs savienoties ar 

lietojumprogrammu. Skatīt sadaļu Ierīces atiestatīšana, lai veiktu tās atiestatīšanu un 

atkārtoti pieslēgtu lietojumprogrammu. 
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8. nodaļa – CVBS izvade 
 

Ierīces attēla skatīšana ārējā ekrānā. 

 

Pirms darba sākšanas 

Ar audio un video pieslēgvietas palīdzību savienojiet ierīci ar CVBS saskarni. 

 

Darbību secība 

1. Lai atainotos izvēlne, turiet nospiestu  

2. Izvēlieties CVBS un nospiediet , lai aktivizētu CVBS. 

 

 Piezīme 

CVBS vads nav ietverts piegādes komplektācijā, tādēļ lūgums to iegādāties atsevišķi. 

 

 

 

9. nodaļa – Tehniskā apkope 
 

Šajā nodaļā ir sniegts dažādu operāciju veikšanas apraksts par ierīci, ierīces atjaunināšana, 

noklusējuma parametru atiestatīšana utt. 

 

9.1 Ierīces informācijas apskatīšana 

 

Darbību secība 

1. Lai atainotos ierīces izvēlne, turiet nospiestu . 

2. Izvēlieties  un nospiediet , lai jūs varētu skatīt informāciju par ierīci, piemēram, versiju 

un sērijas numuru. 

 

9.2 Ierīces atiestatīšana 

 

Darbību secība 

1. Lai atainotos ierīces izvēlne, turiet nospiestu . 

2. Izvēlieties  un nospiediet , lai atiestatītu ierīces noklusējuma parametrus atbilstoši 

ekrānā redzamajām uzvednēm. 

 

9.3 Tehniskās specifikācijas 

 

SENSORS 

Attēla sensors Neatdzesēts 

Detektora tips VOx 

Pikseļa izmērs 17 mkm 

Izšķirtspēja 384 x 288 pikseļi 

Termiskā jutība (NETD) <35 mK 

Kadru frekvence 50 Hz 

Aizslēga kalibrēšana Manuāla un automātiska 

DISPLEJS 
Displejs OLED 

Izšķirtspēja 1024 х 768 pikseļi 

OPTIKA 
Objektīvs 35 mm 

Objektīva diagramma F1.0 
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Skata lauks (FOV) (horizontālais х 

vertikālais), grādos 
10,0 х 8,0 

Skata lauks (FOV) (horizontālais 100 

m) 
17,5 м 

PROCESORS 

Pārslēgšanās iestatāmā/ portatīvā režīmā Nav 

Digitālā tālummaiņa (soļi) 1x - 8x 

Attēls attēlā Jā 

Attēla neviendabīguma korekcija 

(NUC) 
Jā 

Attāluma mērīšana Jā 

Videoieraksta veikšana Jā 

Krāsu filtri Jā: 7 

Speciālie filtri Apkārtējā vide: 5 

Fotografēšana Jā 

Automātiska piekļuves punkta 

noteikšana 
Jā 

Attālums Konstatēšanas attālums 1 240 m (1,7 х 0,5 m) 

IERĪCE 

Korpuss 
Triecienizturīgs stikla 

šķiedras kompozītmateriāls 

Īpašās saskarnes Statīva adapteris 

Aizsardzība pret mitrumu IP67 

Darba temperatūra (Celsija grādu skalā) No – 20 līdz +55 

Barošana / 

SASKARNES 

Barošanas avots 2 gab. CR123A 

Darbības ilgums 4,5 h 

Barošanas avota uzlādes līmeņa 

indikācija  
Jā 

Portatīvo uzlādes ierīču atbalsts 

USB/Micro-USB 
Jā (5 V līdzstrāva, 2 А) 

Iekšējā krātuve 16 GB 

Videoizeja Nav 

Fotoattēlu/ video iekšējā krātuve Jā 

Bezvadu tīkls/ Wi-Fi Jā (ar vizēšanu reāllaikā) 

Tālvadība Nav 

SVARS / IZMĒRI 
Izmēri: G х PL х A 120 x 62 x 62* 

Svars 350 g* 

CITA 

INFORMĀCIJA 
Garantija 3 gadi 

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA 

Ierīce | Okulāra vāciņš Tenebræx® | Okulārs (manuāls divējāda lietojuma) | Adaptera pārejas 

gredzens RUSAN | Transportēšanas soma | Vads USB Type-C | 2 baterijas | Objektīva 

spodrināšanas drāniņa | lietojumprogrammas QR kods | Lietošanas instrukcija + saīsinātā 

lietošanas instrukcijas versija 

* Ierīce bez okulāra/adaptera 

 

 

10.  nodaļa – Valodas iestatījumi 
 

Ieejiet ierīces izvēlnē, izvēlieties  un nospiediet , lai pārslēgtu ierīces valodu. 
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11.  nodaļa – Biežāk uzdotie jautājumi 
 

11.1 Kādēļ displejs ir neaktīvs? 

 

Pārbaudiet, vai ierīce ir uzlādēta. Pārbaudiet displeju pēc ierīces uzlādes 5 minūšu ilgumā. 

 

11.2 Nav skaidrs attēls, kā to noregulēt? 

 

Veiciet dioptriju pieregulēšanu līdz attēls kļūs skaidrs. Skatīt nodaļu „Dioptriju noregulēšana”. 

 

11.3 Fotografēšanas vai videoieraksta kļūda. Kāds varētu būt iemesls? 

 

Pārbaudiet: 

- vai ierīce ir pievienota jūsu datoram. Tādā gadījumā fotografēšanas vai video ierakstīšanas 

režīms nav pieejams. 

- vai nav pārpildīta iekšējā krātuve. 

- vai nav izlādējušās ierīces baterijas. 

 

11.4 Kādēļ dators nespēj identificēt ierīci? 

 

Pārbaudiet: 

- vai ierīce ir savienota ar jūsu datora ar komplektācijā ietvertā USB vada starpniecību  

- ja jūs izmantojat cita veida USB vadus, pārliecinieties, ka vada garums nepārsniedz 1 m. 

- vai ir ieslēgta piekļuves vietas funkcija. Ja tas tā ir, tad ieejiet ierīces izvēlnes sadaļā un 

deaktivizējiet piekļuves vietu. 

- Pirms pievienošanas datoram, pārliecinieties par to, ka jūsu ierīce ir ieslēgta. 

 

 


