
 

 

6. Traucējumu konstatēšana un novēršana  
 

Problēma Risinājums 

Ierīce neieslēdzas Nomainiet bateriju 

Ierīce neizslēdzas  Nomainiet bateriju 

 

6. Tehniskie parametri 
 

Optika 

Palielinājums 1,0× 

Redzes lauks 20,4° 

Objektīvs 50 mm 

Relatīvā atvere  F/1,40 

Precizitāte < 1 МОА 

Paralakse 100 m 

Fokusēšanas diapazons 10 m līdz ∞ 

Attēla pastiprinātāja caurulīte  

Caurulīte: Photonis™ GEN 2+/ECHO (FOM < 1800) ECHO 
HF (FOM 1800-2000) 

Lietošanas parametri  

Darba temperatūru 
diapazons  

No -40 °C līdz 50 °C 

Izmērs 166 x 68 x 60 mm 

Svars 0,58 kg (bez baterijas) 

Barošanas avots 1x CR2 

Baterijas kalpošanas laiks  30 stundas (parasti) 

Baterijas zemas uzlādes 
indikators  

Jā 

Aizsardzība pret mitrumu  IP67 

Garantēta triecienizturība  

Papildus: Manuāla pastiprinājuma regulēšana (EGAC) 

Divas Vīvera sliedes, lai uzstādītu, piemēram, lāzera vai gaismas 
diožu lukturi 
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Lietotāja instrukcija  

Klientu atbalsta dienests  
Ja jums radīsies kādas grūtības ar uzņēmuma Lahoux Optics 

ierīci, tad vispirms pievērsieties lietotāja instrukcijai. Ja problēma 

nav atrisināta, par jebkuru jautājumu vai pakalpojumu sazinieties 

ar savu dīleri. Par tehniskiem un servisa jautājumiem varat arī 

sazināties ar Lahoux Optics servisa centru, rakstot uz adresi 

services@lahouxoptics.nl 

Lai preces atdotu atpakaļ, vispirms pieprasiet RMA numuru 

jūsu piegādātāja servisa nodaļā. Kravas atdodiet atpakaļ 

tieši savam piegādātājam. Uzņēmums Lahoux Optics 

neuzņemas atbildību par atdotajām precēm bez RMA 

numuriem. 
Fokusēšanas 
poga  

 
 

Korpusa vāciņš 
корпуса 
батареи 

Ieslēgšanas poga 

Korpusa vāciņš 
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1. Vispārīga informācija par lietošanu  
Daudzfunkcionālo ierīci Lahoux Hemera var izmantot kā 

autonomu ierīci, uz kamerām un ar citām optiskām ierīcēm 

nakts laikā. 

 
Uzstādiet bateriju. Baterijas polaritāte tiek noteikta 

automātiski. Barošanas poga darbojas saskaņā ar tālāk sniegto 

tabulu. 

Pro / Elite Standard 

Ieslēgšana Īsa nospiešana Īsa nospiešana 

Izslēgšana Īsa nospiešana Ilgstoša nospiešana 

Pastiprinājuma 
regulēšana  

Ilgstoša nospiešana Nav pieejama  

 
Svarīgi! Dienas apgaismojumā objektīva vāciņu vienmēr turiet 

aizvērtu. Filtrs objektīva vāciņā caurlaiž pietiekami daudz 

gaismas, lai pārbaudītu. 

 
● Vispirms ievietojiet adapteri ATIR-35M, bet pēc tam ātri 

izjaucamo adapteri ARM54-xx “Rusan” uz vītnes Hemera 

aizmugurējā panelī (1. att.) 

● Pārbaudiet, vai pievilkšanas rokturis ir pareizi izvietots uz ātri 

izjaucamā adaptera. Ja nepieciešams, pozīciju var noregulēt, 

griežot sprostgredzenu ATIR-35M. 

● Pārbaudiet, vai adapteris pareizi der jūsu optiskajai 

ierīcei, un nepieciešamības gadījumā veiciet nelielas 

izmaiņas, izmantojot pievienotās atslēgas. Šai nolūkā 

vispirms atlaidiet mazo sprostskrūvi, pēc tam 

noregulējiet lielo galveno skrūvi (2. att.). Pēc tam 

pievelciet sprostskrūvi.  

 

2. att. 

 
Pieļaujama neliela novirze, kurai jābūt statiskai un viegli 

izlabojamai, ja ir vēlēšanās. Ja nepieciešams, izmantojiet 

fokusēšanas pogu uz ierīces. 

 

2. Manuāla pastiprinājuma regulēšana (Pro un 
Elite) 

Lahoux Hemera versijas Pro un Elite ir aprīkotas ar manuālu 

pastiprinājuma regulēšanu (EGAC). Tas ļauj regulēt spilgtuma 

līmeni. Šis iestatījums tiks automātiski saglabāts, ieslēdzot 

Lahoux Hemera. 

 
Svarīgi! Ņemiet vērā, ka attēla pastiprinātāja caurulīte var 

pārdegt no spilgtiem gaismas avotiem – tādiem kā lāzeri. 

 

3. Baterijas uzlādes indikators  
Kad baterija izlādēsies, aizmugurējā vadības panelī iedegsies 

mazs sarkans indikators. 

4. Tehniskā apkope 
Vienmēr izņemiet akumulatoru, ja ierīce Lahoux Hemera  

netiek lietota vairākas dienas. Iztecējusi baterija var radīt 

nopietnus bojājumus! 

 
● Lahoux Hemera glabājiet atbilstošā somā sausā un 

tīrā vietā. 

● Optiku var rūpīgi notīrīt ar standarta līdzekļiem 

optikas tīrīšanai. 

 

5. Aksesuāri 
Lahoux Helios, infrasarkanais apgaismojuma avots  

 

 3. att. 

 
Ātri izjaucamie adapteri AD-545-x (4. att.) ir pieejami gandrīz 
jebkurai ierīcei. Izmēri norāda uz ierīces objektīva ārējo 
diametru milimetros. 

 

4. att. 

 
Svarīgi! Pievērsiet uzmanību, ka dažos gadījumos Lahoux 

Hemera uzstādīšana uz optiskā tēmēkļa ir  

aizliegta. 

 
 
 
 

1.att. 


