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Piezīmes 

Lietotāja instrukcijā aprakstīta Lahoux Sight 35 

izmantošana un piesardzības pasākumi, to izmantojot. 

Lietotāja drošības nodrošināšanas, Lahoux Sight 35 

saprātīgas un efektīvas apkopes un izmantošanas nolūkā, 

kā arī, lai nodrošinātu normālu Lahoux Sight 35 

kalpošanas laiku, uzņēmums Lahoux Optics ļoti iesaka 

lietotājam pirms Lahoux Sight 35 izmantošanas pilnībā 

izlasīt lietošanas instrukciju un stingri ievērot normas un 

noteikumus. 

 
Lahoux Sight 35 izmantošanu un tehnisko apkopi regulē 

tikai pievienotā lietotāja instrukcija. Citi materiāli tiek 

sniegti tikai uzziņu nolūkā. 

 
Ja izmantojot Lahoux Sight 35 jums radušās kādas 

problēmas, tad pēc iespējas ātrāk nosūtiet atsauksmi 

savam pārdevējam vai uzņēmumam Lahoux Optics. 
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• Termiskās attēlveidošanas tēmēkļa neoptiskās virsmas netīriet ar ķīmisku 

šķīdinātāju, bet noslaukiet ar mīkstu drānu. 

• Lēcām ir speciāls pārklājums optisko parametru palielināšanai. Tīrīt 

nepieciešams tikai tādā gadījumā, ja lēca ir acīmredzami netīra. Pārmērīga 

beršana var izraisīt lēcas pārklājuma nodilumu. Nepieskarieties lēcas virsmai, 

jo skābi ādas materiāli var sabojāt pārklājumu. Var izmantot saspiestu gaisu 

vai mīkstu suku un arī mīkstu drānu brillēm. 

• Pēc lietošanas, transportējot, vai, ja kamera ilgu laiku netiks izmantota, 

izņemiet baterijas un termiskās attēlveidošanas tēmēkli ielieciet 

aizsargiepakojumā.  

• Uzstādot baterijas, vadieties pēc simboliem uz ierīces. 

• Pārkaršanas, izbalēšanas, deformācijas, smakas klātbūnes vai citu 

anomālu parādību gadījumā lietošanas, uzlādes un uzglabāšanas 

laikā, nekavējoties izņemiet baterijas no ierīces.  

• Ja termiskās attēlveidošanas tēmēklis netiks izmantots ilgākā laika 

periodā, tad tas jāpārbauda ik pēc sešiem mēnešiem. 

 

Piesardzības pasākumi 
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• Nepakļaujiet termiskās attēlveidošanas tēmēkli tiešai augstas intensitātes 

starojuma avotu, piemēram, saules, oglekļa dioksīda lāzeru un elektrisko 

metināšanas aparātu ietekmei. 

• Laika intervālam starp barošanas ieslēgšanu un izslēgšanu jābūt 

vismaz 20 sekundes ilgam. 

• Tā kā termiskās attēlveidošanas tēmēklis satur precīzijas optiskās ierīces un 

elektrostatiski jutīgas elektroniskās ierīces, novērsiet nevajadzīgus 

triecienus, kritienus un vibrācijas, lai novērstu bojājumus. 

• Patstāvīgi neizjauciet termiskās attēlveidošanas tēmēkli. Defekta gadījumā 

savlaikus sazinieties ar piegādātāju. Lahoux Sight 35 nesankcionēta 

izjaukšana izraisīs neatgriezenisku garantijas anulēšanu. 

 

Brīdinājums 
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Priekšvārds 

Šī lietotāja instrukcija satur detalizētu informāciju par lietošanas veidu un 

piesardzības pasākumiem saistībā ar termiskās attēlveidošanas tēmēkli. 

Operatoru personīgās drošības, termiskās attēlveidošanas tēmēkļa saprātīgas 

un efektīvas apkopes un izmantošanas nodrošināšanas nolūkā, kā arī, lai 

saglabātu normālu kalpošanas laiku, pirms termiskās attēlveidošanas tēmēkļa 

izmantošanas vērīgi izlasiet un stingri ievērojiet šādas lietošanas tehniskās 

prasības. 

 
Mūsu uzņēmums nav juridiski atbildīgs par jebkādām kļūdām un nelaimes 

gadījumiem, kas radušies pašu iemeslu vai kādas trešās puses iemeslu dēļ, 

lietotājam izmantojot šo produktu, vai par īpašuma zaudēšanu un miesas 

bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza attieksme pret attēliem. 

 
Mēs esam sagatavojuši šo Instrukciju, lai lietotājiem būtu vieglāk izmantot un 

saprast mūsu produktus. Mēs centīsimies izdarīt visu iespējamo, lai 

nodrošinātu precīzu šīs Instrukcijas saturu, taču mēs tomēr nevaram garantēt 

tās satura pilnīgumu. Tā kā mēs pastāvīgi atjaunojam un pilnveidojam mūsu 

produktus, mēs paturam sev tiesības jebkurā laikā ieviest izmaiņas šajā 

Instrukcijā, iepriekš neinformējot. 
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1. Ievads 

Termiskās attēlveidošanas tēmēklis Lahoux Sight 35 paredzēts aktīvai atpūtai 

un medībām. Balstoties uz  termiskās attēlveidošanas attēla principu, bez 

ārēja gaismas avota, neatkarīgi no gaismas avotiem, lietotāji var novērot 

objektus (pat slēpjoties aiz barjerām, koku zariem, zāles, krūmājiem utt.), 

izmantojot šo tēmēkli, neatkarīgi no tā, vai ir diena vai nakts, slikti laikapstākļi 

– tādi kā lietus, sniegs, migla, dūmaka utt.  

Lahoux Sight 35 ir vairāki barošanas varianti superilgstošas darbības 

nodrošināšanai. To var izmantot medībām, novērošanai un atklāšanai sliktas 

redzamības apstākļos. Tēmēkļa caurulei ir standarta 30 mm diametrs, kas ļauj 

izmantot visu veidu montāžas gredzenus.  

 

 



6  

2. Raksturojums 
 

Modelis Lahoux Sight 35  

Detektors 

Tips Nedzesējams  

Izšķirtspēja 384x288 pikseļu 

Pikseļa solis  12 mkm 

Jutīgums (NETD) ≤50 mK 

Kadru maiņas frekvence 50 Hz 

Optika 

Objektīva lēca 35 mm 

Redzes lauks 7,5° × 5,6° 

Palielinājums  3,0× – 12,0× 

Digitālā mērogošana 1,0× – 4,0× 

Izejas objektīva noņemšana 70 mm 

Dioptriju regulēšana -4 – +4 D 

Atklāšanas distance 
(Mērķa izmērs: 1,7 m×0,5 m) 

1816 m 

Displejs  

Tips LCOS 

Izšķirtspēja 1280×960 pikseļu 

Lietošanas parametri  

Baterija  Divas iebūvētas baterijas 18650 un 
maināma baterija 18500 

Maksimālais darbības laiks (ja ir 22ºC) 15 h* 

Ārējais barošanas avots  5 V (C tipa USB) 

Tēmēkļa caurules diametrs gredzenu 
stiprināšanai 

30 mm 

Maksimālais atsitiens  1000 g/c² 

Aizsardzība pret mitrumu IP67 

Iekšējā atmiņa  16 GB 

Darbības temperatūru diapazons -20~+50°C 

Svars (bez maināmās baterijas) <950 g 

Izmēri 385×85×75 mm 

USB interfeiss С tips 

*Faktiskais darbības laiks atkarīgs no Wi-Fi izmantošanas, videoieraksta un citām 

funkcijām; 

Piegādes komplekts 
• Termiskās attēlveidošanas tēmēklis Lahoux Sight 35  

• Acu aizsargs 

• Aizsargsoma 

• C tipa kabelis 

• Barošanas adapteris 

• Lēcu salvete
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3. Īpatnības 

• Detektors 12 mkm 

• Augsta attēla kvalitāte  

• Mikrosoļu digitālā mērogošana 

• Dubultā barošanas sistēma ilgā laika periodā 

• Caurules standarta 30 mm diametrs 

• Tālmērs 

• Liels atklāšanas tālums 

• Augsta attēla frekvence: 50 Hz 

• Iebūvēta krātuve, atbalsta fotoattēlu un video ierakstīšanu  

• Iebūvēts Wi-Fi modulis pievienošanai pie Lahoux lietotnes 

• Digitālais kompass un kustības sensors 

• Attēls attēlā (PiP) 

• Lauztu pikseļu korekcija 

• Ērts lietotāju interfeiss
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4. Komponenti  
 

1. Acu aizsargs 

2. Dioptriju regulēšanas gredzens 

3. Foto poga 

4. Spilgtuma poga 

5. Ieslēgšanas poga 

6. Paletes izvēles poga 

7. Grozāms enkodera rokturis  

 

8. USB pieslēgvietas vāciņš 

9. C tipa USB pieslēgvieta 

10. Gaismas diožu indikators 

11. Pagarināts bateriju nodalījuma vāciņš 

12. Baterija 18500 

13. Objektīva fokusēšanas gredzens 

14. Objektīva vāciņš  
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5. Pogu funkcijas 
 

Poga Stāvoklis/es

ošais 

darbības 

režīms  

Īsa nospiešana Ilgstoša 
nospiešana 

Griešana 

Ieslēgša
nas poga  

Izslēdzot: —— Ieslēgšana —— 

Parasta 

pārlūkoša

na 

Aizslēga 

kalibrēšana 

Izslēgšana 

gaidīšanas 

režīms 

—— 

Gaidīšanas  
režīms 

Iziešana no 
gaidīšanas režīma  

—— —— 

Paplašinātā 
izvēlne  

Iziešana uz 

iepriekšējo 

izvēlni bez 

saglabāšan

as  

—— —— 

Pikseļu 
kalibrēšana  

Atrodiet lauzto 

pikseli vai 

atceliet  

—— —— 

Paletes 

izvēles 

poga  

Parasta 

pārlūkoša

na 

Mainīt 

paleti  

Iesl/izsl PIP —— 

Spilgtuma 
poga  

Parasta 
pārlūkoša
na 

Noregulējiet 

ekrāna 

spilgtumu  

Iesl/izsl tālmēru  —— 

Fotouzņe

mšana 

Parasta 

pārlūkoša

na 

Fotografēt Videoieraksta 

ieslēgšana/izslē

gšana  

—— 

Grozāms 
enkodera 
rokturis  

Parasta 
pārlūkoša
na 

Pāreja uz 

kontekstu

ālo izvēlni  

Ieejiet 

paplašinātajā  

izvēlnē 

Noregulējiet 
mērogošanas 
līmeni  

Kontekstu
āla izvēlne 

Parametru 
iestatīšana  

Saglabāšana 

un pāreja uz 

parasto 

pārlūkošanu 

Izvēlnes 
parametru 
pārslēgšana/pi
ešaudes 
režīma 
mainīšana: 
pārvietošana 
pa kreisi/ uz 
leju pretēji 
bloķēšanai: 
pārvietošana 
pa labi/uz 
augšu 

 

Paplašināta  
izvēlne 

Izvēles 

apstiprināša

na un 

atgriešana 

(vai ieejiet 

apakšizvēlnē

) 

Saglabāšana 
un pāreja uz 
parasto 
pārlūkošanu 

Pikseļu 

kalibrēšana/pi

ešaude 

 

X/Y ass 
pārslēgšana 

Saglabāšana 

un pāreja uz 

parasto 

pārlūkošanu 
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6. Bateriju uzlāde  

Lahoux Sight 35 aprīkots ar dubultu barošanas sistēmu – iebūvētu uzlādējamu 
litija jonu bateriju un maināmu bateriju 18500. Sistēma kopumā atbalsta 
standarta 15 stundu  darbības laiku. Pirms pirmās lietošanas pārliecinieties, ka 
baterijas ir pilnībā uzlādētas.  

 

a. Iekšējās baterijas uzlāde  

• Pagrieziet USB vāciņu (8) pretēji 

pulksteņa rādītāju virzienam, lai 

atvērtu. 

• Pievienojiet C tipa USB kabeli (15) pie C 

tipa pieslēgvietas (9) uz tēmēkļa. 

•  Pievienojiet barošanas adapteri 

(16) pie USB kabeļa. Pievienojiet 

barošanas adapteri pie rozetes (17) 

ar 100-240 V spriegumu, lai 

uzlādētu. 

• Uzlādes laikā displejā parādās    

ikona. Indikators (10), kas atrodas 

blakus C tipa pieslēgvietai, uzlādes 

laikā deg sarkanā krāsā; kad 

indikators nomainās uz zaļu krāsu, tā 

ir pilnībā uzlādēta. 

• Kad ikona pārvēršas , tas liecina par baterijas zemu uzlādi. 

Uzlādējiet savlaikus, lai izvairītos no baterijas pārmērīgs izlādes, kas 
izraisīs baterijas novecošanos.. 

 
Piezīme: Uzlādējot caur USB pieslēgvietu, uzlādēsies tikai iekšējā baterija. 

 

b. Baterijas 18500 uzstādīšana 

• Pagrieziet bateriju nodalījuma 

vāciņu (11) pretēji pulksteņa 

rādītāju virzienam, lai atvērtu. 

• Uzstādiet bateriju 18500 (12) 

atbilstoši  pozitīvās puses ikonai 

iekšpusē. 

• Aizveriet bateriju nodalījuma 

vāciņu pulksteņa rādītāju 

virzienā. 

Rozete 

Barošanas adapteris 

USB kabelis 
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Piezīme: Jūs varat izmantot citu bateriju ar 

lielāku vai mazāku kapacitāti (mAh). 

Mainīsies darbības ilgums. 

 
Uzmanību: Tā sauktajai baterijai 

“18500” ir jāatbilst šādiem izmēriem: 

garums: 50 mm un diametrs: 18 mm. 

 

c. Drošības pasākumi 

• Uzlādējiet, izmantojot pievienoto adapteri 5V 2A. Cita beida adapteru 

izmantošana var izraisīt neatgriezeniskus bateriju vai adaptera bojājumus. 

• Ja ierīce kādu laiku netiks izmantota, to vajadzētu daļēji izlādēt. Izvairieties 

no pilnībā uzlādētām vai pilnībā izlādētām baterijām.  

• Pārnesot ierīci no aukstas telpas siltā, pagaidiet 30-40 minūtes līdz istabas 

temperatūras sasniegšanai pirms ierīces uzlādēšanas. 

• Neizmantojiet bojātu lādētāju. 

• Tēmēkli uzlādējiet  0° līdz +40° temperatūrā, pretējā gadījumā bateriju 

kalpošanas laiks ievērojami samazināsies. 

• Uzlādes laikā neatstājiet ierīci bez pieskatīšanas. 

• Pēc pilnas uzlādes neuzlādējiet bateriju vairāk kā 24 stundas. 

• Ierīcei ir aizsardzības sistēma pret īssavienojumu. Ieteicams izvairīties no 

apstākļiem, kas var izraisīt īssavienojumu. 

• Iesakām darbības temperatūru diapazonu no -20° līdz +50°, izvairieties no 

ierīces lietošanas ārpus šī temperatūru diapazona, tas var samazināt 

bateriju kalpošanas laiku. 

• Kad ierīce darbojas mīnus grādu temperatūrā, tad bateriju kapacitātes 

samazinās. Tā ir normāla uzvedība, un nevis defekts. 

 

d. Bateriju pārslēgšana, barošanas avots  

Lahoux Sight 35 atbalsta barošanas multisistēmu: iebūvēta litija jonu baterija, 

maināma baterija 18500 un barošana caur USB pieslēgvietu. 

• Ja abas baterijas ir pieejamas, tad stāvokļa rindā attēla labajā augšējā stūrī 

parādīsies divas bateriju ikonas. Maināmā baterija pa kreisi un iebūvētā 

baterija pa labi. 

 

 

• Ja maināmās baterijsa nav, stāvokļa rindā tiks parādīta tikai iebūvētās 

baterijas ikona zaļā krāsā. 

• Ierīce izvēlēsies maināmo bateriju kā pirmo barošanas avotu, kad tā tiks 

uzstādīta un pietiekami uzlādēta. Kad maināmā baterija ir izlādējusies vai 

uzlāde ir zema, ierīce automātiski pārslēgsies uz iebūvēto bateriju.  

• Kad ierīce ir ieslēgta, maināmā baterija var būt neieslēgta. Lahoux Sight 

35 pārslēgsies uz iebūvēto bateriju. 

• Pieslēdzot ārējo barošanas avotu, USB pieslēgvieta (9) automātiski 

pārslēgsies uz USB ārējo barošanas avotu. Kreisās ikonas iekšpusē 

parādīsies ikona apgaismojuma veidā, kas norāda uz iebūvētās baterijas 

uzlādi.  

• Var izmantot jebkādas kapacitātes standarta portatīvo barošanas bloku. 
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Piezīme 

• Kad ikona ir zaļā krāsā , tas nozīmē, ka tā ir uzlādēta vairāk 

nekā par 20% un darbojas. Kad ikona ir sarkanā krāsā , tas nozīmē 

zemu baterijas uzlādi, uzlādējiet ierīci. 

• Ikona mirgo  iekšpusē, tas nozīmē, ka tēmēklis uzlādē iekšējās 

baterijas no ārējā barošanas avota. 

• Atslēdzot ārējo barošanas avotu, ierīce pārslēgsies un maināmo bateriju 

18500. Ja maināmās baterijas 18500 nav vai tā ir izlādējusies, ierīce 

pārslēgsies uz iebūvēto bateriju. 
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Brīdinājums! 

Nevērsiet termiskās attēlveidošanas ierīci uz kādu augstas 

intensitātes starojuma avotu, tādu kā lāzerizstarotājs, saule vai 

augstas intensitātes uguns. Garantija neattiecas uz jebkādiem 

instrukciju neievērošanas dēļ izraisītiem bojājumiem. 

 
Ieteicams, lai Lahoux Sight 35 uzstādītu kompetents ieroču 

meistars.  

7. Uzstādīšana 

a. Uzstādīšana uz šautenes  
 

 

Precīzai šaušanai Lahoux Sight 35 uzstādiet pareizā vietā uz jūsu šautenes. 

• Lahoux Sight 35 projektēts ar 30 mm cauruli, kas der standarta 30 mm 

stiprinājumiem, kurus izmanto dienas tēmēkļiem. 

• Ievērojiet piegādātāja instrukcijas un montāžai izvēlieties piemērotus 

instrumentus.  

• Pārliecinieties, ka izejas objektīvs ir pietiekams drošai un komfortablai 

pārlūkošanai.  

• Ieteicams tēmēkli uzstādīt pēc iespējas zemāk, iepriekš izvairoties no 

saskares ar stobru vai citām detaļām.  

• Gredzenu stiprināšanai ieteicams izmantot dinamometrisko atslēgu. 

Izvairieties no pārmērīgas pievilkšanas, lai nesabojātu tēmēkli. 

Ieteicamais griezes moments ir mazāks par 2,5 Nm.  

• Lai tēmēkli piešautu, skatīt šīs instrukcijas 9. nodaļu, Piešaude. 

• Ieteicams izmantot acu aizsargu, kad tēmēklis tiek izmantots diennakts 

tumšajā laikā, lai izvairītos no izkliedētās gaismas. 

b. Galvenie iestatījumi  

• Atveriet objektīva vāciņu (14). 

• Nospiediet un noturiet barošanas pogu (5) 2 sekundes, lai palaistu parasto 

pārlūkošanu. Pagaidiet 3 sekundes pirms ieiešanas galvenajā izvēlnē pēc 

palaišanas. 

• Pagrieziet dioptriju regulēšanas gredzenu (2), lai noregulētu ikonu asumu 

ekrānā. 

• Pagrieziet objektīva regulēšanas rokturi (13) uz objektīva, lai noregulētu 

fokusējumu. 

• Lai uzstādītu attēla režīmu parastās pārlūkošanas laikā: īsa pogas Palete 

(6) nospiešana attēla režīma pārslēgšanai, režīmi: balts karsts, melns 

karsts, sarkans karsts, pseidokrāsains un mērķa apgaismojums. Augšējā 

stāvokļa rindā tiek parādīts režīms kreisajā stūrī.  

• Ekrāna spilgtuma iestatīšana: īsi nospiediet spilgtuma pogu (4), lai pārslēgtu 

ekrāna spilgtuma līmeņus 1-5. Ekrāna apakšdaļā uz mirkli parādīsies 

spilgtuma indikācijas ikona, noklusējuma spilgtums atbilst 3. līmenim. 

• Attēla kontrastainuma iestatīšana: īsi nospiediet enkodera pagriežamo 

rokturi (7), lai iestatītu attēla kontrastainumu (sk. “kontekstuālā izvēlne”), 

pēc noklusējuma tiek izmantots 1. līmenis.  

• Uzstādiet attēla kalibrēšanas tipu: izvēlieties kalibrēšanas tipu 

galvenajā izvēlnē: Automātisks (A), Manuāls (M) un Fona (B), pēc 
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noklusējuma tiek izmantots A. 

• Parastās pārlūkošanas laikā īsi nospiediet barošanas pogu (5), lai iestatītu. 

Fona kalibrēšanai aizveriet objektīvu ar objektīva vāciņu (14), fona 

kalibrēšana sāksies pēc 2 sekundēm.  

• Lai izslēgtu tēmēkli, nospiediet un noturiet barošanas pogu (5). Tas izraisīs 

3 sekunžu laika atskaiti. Pēc skaitīšanas atpakaļ atlaidiet pogu, lai izslēgtu. 

Var parādīties uzaicinājums, kas norāda uz datu saglabāšanu. Pēc datu 

saglabāšanas ekrāns kļūs melns, kas nozīmē, ka ierīce ir izslēgta. Saglabājot 

datus, neatslēdziet barošanu, citādi tie var nesaglabāties. 

• Lai pārietu gaidīšanas režīmā, atlaidiet barošanas pogu pirms beidzas 

skaitīšana atpakaļ. Īsi nospiediet  barošanas pogu (5), lai atgrieztos pie 

normālas darbības.  
 



15  

8. Piešaude 

Lahoux Sight 35 var piešaut, izmantojot “sasaldēšanas” metodi. Mēs iesakām 

veikt piešaudi, kamēr tēmēklim ir normāla darbības temperatūra. 

• Izmantojiet mērķi attālumā, kas ir jums piemērots izmantot, 100 m vai 200 m 
utt.   

• Nospiediet un noturiet enkodera grozāmo rokturi (7), lai ieietu 

galvenajā izvēlnē, vispirms izvēlieties šautenes profilu un izvēlieties 

vienu no variantiem (A-C). 

• Nospiediet un noturiet enkodera grozāmo rokturi (7), lai ieietu galvenajā 

izvēlnē, izvēlieties “Piešaude”; īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi (7), 

lai ieietu nākamā līmeņa izvēlnē. 

• Atbilstoši attālumam līdz mērķim izvēlieties vai pievienojiet jaunu attālumu 

pirms korekcijas (sk. Funkciju galvenajā izvēlnē: “Piešaudes profils un 

piešaude”). 

• Tiklīdz būs noteikts piešaudes attālums, pagrieziet enkodera grozāmo 
rokturi (7), lai izvēlētos ikonu “piešaude”, īsi nospiediet enkodera 
grozāmo rokturi (7), lai ieietu piešaudes interfeisā (sk. galvenās izvēlnes 
funkciju: “Piešaude”).  

• Tīkliņš parādīsies ekrāna centrā, bet paziņojums – augšējā kreisajā stūrī.  

• Nomērķējiet un šaujiet mērķī. 

• Pievērsiet uzmanību objekta atrašanās  
vietai, ja trāpīšanas punkts un  
notēmēšanas punkts nav izlīdzināti,  
turiet tēmēkli nekustīgi,  
nospiediet un noturiet paletes pogu (6)  
un pogu Fotouzņemšana (3), attēls  

sasals, un sasaldēšanas simbols   
parādīsies ekrāna kreisajā daļā. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo  

rokturi (7), lai pārslēgtu starp X vai Y asīm, indikatora izvietojums  parāda 

izvēlēto opciju, bet ikona kļūst zila. 

• Izmantojiet enkodera grozāmo rokturi (7) regulēšanai, pulksteņa rādītāju 

virzienā pagrieziet, lai pārvietotu pa kreisi vai uz leju, pretēji pulksteņa 

rādītāju virzienam, lai pārvietotu pa labi vai uz augšu. 

• Kad pabeigsiet, īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi (7), lai pārslēgtos uz 

citu asi, tas arī saglabās iestatījumu. 

• Kad tēmēšanas tīkliņš būs pārvietots faktiskās trāpīšanas pozīcijā, 

nospiediet un noturiet enkodera grozāmo rokturi (7), lai saglabātu un izietu 

galvenajā izvēlnē. 

• Atkārtojiet iepriekšējos soļus tikmēr, kamēr tēmēklis ir piešauts.  

 
Piezīme: Ja piešaude uzstādīta 2 vai 3 attālumiem, jūs varat ātri pārslēgt nulli 

kontekstuālajā izvēlnē. 

 
Papildu instrukcijas sk. arī 14. nodaļā galvenā izvēlne, Piešaude (22. lpp.).  
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9. Kalibrēšana 

Kad attēls ir zemas kvalitātes vai nav sabalansēts, NUC (nevienmērīguma 

korekcija) vai kalibrēšana uzlabos attēlu. NUC koriģē detektora temperatūru, lai 

noņemtu nevēlamus efektus attēlā.  

 

Ir trīs kalibrēšanas veidi: automātiskā (A), manuālā (M) un fona (B). 

Kalibrēšanu var izvēlēties galvenajā izvēlnē. 

• Automātiskā (A): tēmēklis tiks nokalibrēts pilnībā automātiski, pirms 

automātiskās kalibrēšanas aiz aizslēga ikonas stāvokļa rindā būs skaitīšana 

atpakaļ 5 sekundes. Īsi nospiediet barošanas pogas (5), lai atceltu aizslēga 

kalibrējumus skaitīšana atpakaļ laikā. Šai režīmā tēmēkli var nokalibrēt 

manuāli, īsi nospiežot barošanas pogas (5).  

• Manuālā (M): parastās pārlūkošanas laikā īslaicīgi nospiediet barošanas 

pogu (5), lai veiktu aizslēga manuālu kalibrēšanu, neaizverot objektīvu.  

• Fona kalibrēšana (B): aizveriet objektīvu, īsi nospiediet barošanas pogu 

(5), displejā parādīsies norāde “aizveriet objektīvu kalibrēšanas laikā”. 

Fona kalibrēšana sākas pēc 2 sekundēm. 

 

10. Digitālā mērogošana 

Lahoux Sight 35 ir mikrosoļu digitālā 

mērogošana no palielinājuma 1-4 

reizes, kas palielina attēlu 3-12 reizes. 

• Parastās pārlūkošanas laikā 

pagrieziet rokturi (7), lai palielinātu 

attēlu; 

• Pagrieziet pulksteņa rādītāju 

virzienā, lai palielinātu mērogu, 

pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, 

lai samazinātu mērogu; 

• Pašreizējais palielinājums tiek 

parādīts zems ekrāna vidū un pazūd 

pēc 2 sekundēm. Palielinājums tiek 

arī parādīts augšējā stāvokļa rindā 

pa kreisi.  

• Viens pilns grozāmā roktura pagrieziens aptver pilnu mērogošanas 

diapazonu. Katrs klikšķis palielina vai samazina mērogu 0,3 reizes, 

izmantojot mikrosoļus.  
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11. Fotouzņemšana un 

videoieraksts  

Lahoux Sight 35 ir iebūvēta 16 GB apjoma krātuve foto- un videoierakstiem. 

Foto- un video failiem ir laika atzīme, mēs iesakām sinhronizēt laika un 

datuma iestatījumus Lahoux lietotnē pirms fotogrāfiju uzņemšanas vai video 

ierakstīšanas. 

Lai lejupielādētu lietotni, skatiet instrukcijas 17. nodaļā, WI-FI. 

 

a. Fotouzņemšana 

Parastās pārlūkošanas laikā īsi nospiediet pogu Fotouzņemšana (3), lai 

nofotografētu, attēls sasaldēsies uz 0,5 sekundēm, un ekrāna kreisajā augšējā 

stūrī parādīsies kameras ikona. 

 

b. Videoieraksts 

 

• Parastās pārlūkošanas laikā īsi 

nospiediet un noturiet 

fotouzņemšanas pogu (3), lai 

sāktu ierakstīšanu. 

• Ieraksta ikona un taimers 

parādīsies ekrāna kreisajā augšējā 

stūrī. Laika formāts: 00:00:00 

(Stundas:Minūtes:Sekundes). 

• Ierakstīšanas laikā īsi nospiediet 

fotouzņemšanas pogu (3), lai 

nofotografētu. 

• Ilgstoša fotouzņemšanas pogas (3)  

nospiešana aptur un saglabā ierakstu. 

 
Piezīmes 

- Jūs varat izmantot izvēlni video ierakstīšanas laikā. 

- Fotogrāfijas un video tiks saglabāti formātos IMG_HHMMSS_XXX.jpg (foto), 
VID_HHMMSS_XXX.mp4 (video) iebūvētā krātuvē. 

- Nav iespējams atiestatīt multivides failu sēriju numurus. 

 
Piesardzības pasākumi 

- Videoieraksta maksimālais ilgums ir 5 minūtes. Kad ieraksta ilgums 

pārsniegs 5 minūtes, video tiks automātiski saglabāts jaunā failā. 

- Regulāri pārbaudiet pieejamo brīvo atmiņu un pārnesiet multivides 

failus uz citām ierīcēm, lai nodrošinātu pietiekami daudz vietas 

atmiņā.  
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c. Piekļuve iekšējai krātuvei  

Jūsu dators identificēs ierīci kā SD karti. 

• Pievienojiet ierīci pie PC vai Mac, izmantojot C tipa USB kabeli; 

• Ieslēdziet tēmēkli; 

- Tēmēklis automātiski pāries režīmā Iekšējā krātuve, pie kuras parasti var 

iegūt piekļuvi kā pie jebkuras citas ārējās ierīces.  

• Mapju nosaukums: xxxx(gads)xx(mēnesis)xx(diena); 

- Mapju iekšpusē atrodas gan fotogrāfijas, gan arī tai dienā uzņemtie 

video.   

• Izvēlieties vajadzīgos failus vai mapes kopēšanai vai dzēšanai. 

 

 

12. Stāvokļa rinda 
 

Stāvokļa rinda atrodas ekrāna augšdaļā un parāda tēmēkļa pašreizējo 

stāvokli. No kreisās uz labo: 

1. Attēla pašreizējais režīms ( : balts karsts;  : melns karsts; : 

sarkans karsts; : pseidokrāsains; : mērķa 

apgaismojums). 

2. Pašreizējais profils un piešaudes diapazons (piemēram, A100m) 

3. Supertīrs režīms ( : supertīrs izslēgts; : supertīrs ieslēgts) 

4. Pašreizējais mērogs (piemēram, 3,0×) 

5. Kalibrēšanas režīms (aizslēga automātiskas nospiešanas režīmā (A) 

parādīsies skaitīšanas atpakaļ ikona   , parādot 

laiku līdz kalibrēšanai) 

6. Kompass (izslēdzot nav redzams) 

7. Gaidīšanas režīma iestatījumi 

8. Video izejas stāvoklis (ikona netiek parādīta, ja video izeja ir izslēgta) 

9. Wi-Fi statuss( : Wi-Fi izslēgts; : Wi-Fi ieslēgts un pievienots) 

10. Pulkstenis (lejupielādējiet Lahoux lietotni, lai uzstādītu laiku lietotnē) 

11. Maināmās baterijas stāvoklis (baterija 18500) 

12. Iebūvētās baterijas stāvoklis. 



19  

13. Kontekstuālā izvēlne  

Kontekstuālajā izvēlnē var iestatīt vairākas vispārējas funkcijas: tīkliņa veids, 

tīkliņa krāsa, attēla kontrastainums, noteiktais piešaudes attālums 

• Parastās novērošanas laikā īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi (7), lai 

ieietu kontekstuālajā izvēlnē. 

• Pagrieziet enkodera grozāmo rokturi (7), lai izvēlētos šādas funkcijas: 

(izvēlētie parametri tiks izcelti) 

- Tēmēšanas tīkliņa veids: pagrieziet enkodera grozāmo rokturi (7), lai 

izvēlētos tēmēšanas tīkliņa ikonu. Īsi nospiežot, tiks izvēlēti seši tīkliņa 

veidi. 

- Tēmēšanas tīkliņa krāsa: var izvēlēties tīkliņa krāsas: balta, melna, 

sarkana, zaļa. 

- Attēla kontrastainums: var izvēlēties 1-5 attēla kontrastainuma 

iestatījumus. 

- Piešaude noteiktā attālumā: izvēlieties vienu no trim iepriekš noteiktiem 

piešaudes attālumiem, lai ātri iestatītu trāpīšanas punktu. 

• Ilgstoša enkodera grozāmā roktura (7) nospiešana ļauj saglabāt izmaiņas 

un pāriet uz parasto novērošanu. 

 
Bez kādām darbībām 5 sekunžu laikā ierīce pāries uz parasto 

novērošanu. 
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14. Galvenā izvēlne 

• Parastās novērošanas laikā nospiediet un noturiet enkodera grozāmo 

rokturi 3 sekundes, lai ieietu galvenajā izvēlnē. 

• Pagrieziet enkodera grozāmo rokturi (7), lai izvēlētos galvenās izvēlnes 

parametrus, pagrieziet pulksteņa rādītāju virzienā, lai pārvietotu uz leju, un 

pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai pārvietotu uz augšu. Tā ir cikliska 

darbības abās lappusēs. 

• Enkodera grozāmā roktura (7) īsa nospiešana ļauj mainīt pašreizējos 

iestatījumus vai pāriet uz izvēlnes nākamo līmeni.  

• Indikatora izvietojums norāda uz izvēlēto opciju. Izvēlētās ikonas krāsa 

mainīsies no baltas uz zilu. 

• Visos izvēlnes punktos nospiediet un noturiet enkodera grozāmo rokturi 

(7), lai saglabātu izmaiņas un izietu izvēlnes iepriekšējā līmenī, īsa 

barošanas pogas (5) nospiešana novedīs pie iziešanas iepriekšējā līmenī 

bez saglabāšanas. 

•  Visās izvēlnēs tēmēklis nesaglabā nekādas izmaiņas un iziet no izvēlnes, 

ja 15 sekundes netiek veiktas nekādas darbības. 

• Izejot no jebkuras izvēlnes, indikators paliek pēdējā pozīcijā. Pēc 

restartēšanas indikators norāda uz pirmo opciju izvēlnē. 

 

 
 

Galvenās izvēlnes parametri un apraksti 
 

Supertīrs 
režīms 

 
 

• Enkodera grozāmā roktura ilgstoša nospiešana ieejai galvenajā 
izvēlnē. 

• Izvēlieties “Supertīrs” 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai ieslēgtu vai izslēgtu. 

• (Tēmēklis izpildīs NUC.) 

• Statuss tiek parādīts stāvokļa rindā. 

Wi-Fi 

 
 

• Enkodera grozāmā roktura ilgstoša nospiešana ieejai galvenajā 
izvēlnē. 

• Izvēlieties “Wi-Fi”, pagriežot enkodera grozāmo rokturi. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmā rokturi, lai ieslēgtu vai izslēgtu. 

• Statuss tiek parādīts stāvokļa rindā. 

Video izeja 

 
 

 

• Enkodera grozāmā roktura ilgstoša nospiešana ieejai galvenajā 
izvēlnē. 

• Izvēlieties “Videoizeja”, pagriežot enkodera grozāmo rokturi. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai ieslēgtu vai izslēgtu. 

• Pārsūtot video, tiks parādīta ikona. 

• Statuss tiek parādīts stāvokļa rindā. 
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Kalibrēšana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ir 3 kalibrēšanas režīmi: automātiskais (A), manuālais (M) un fona (B). 
Kalibrēšanu var izvēlēties galvenajā izvēlnē 

• Izvēlieties “Kalibrēšana”. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai pārietu uz nākamo līmeni. 

• Pagrieziet  enkodera grozāmā rokturi, lai izvēlētos: 

- Aizslēga automātiska kalibrēšana (A) Tas izraisīs 
automātisku kalibrēšanu . 

- Aizslēga manuāla kalibrēšana (M): lietotājs var veikt 
kalibrēšanu, ja nepieciešams. 

- Fona kalibrēšana (B): objektīvam jābūt aizvērtam.  

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai apstiprinātu. 

• Statuss tiek parādīts stāvokļa rindā. 
 

 

Kompass 

 
 

• Izvēlieties “Kompass”; 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai ieslēgtu/izslēgtu. 

• Tikai tad, kad kompass ir ieslēgts, tas tiek parādīts stāvokļa rindā. 

Smaguma 
spēka 
sensors 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Izvēlieties “Smaguma spēka sensors” (Kustības sensors). 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai ieslēgtu/izslēgtu. 

• Leņķa indikatori tiek parādīti abās ekrāna pusēs. 

• Kreisais indikators parāda slīpuma leņķi, bet labais – slīpuma 
leņķi. 

 

 

Piešaudes 
profils  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Izvēlieties piešaudes profilus. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai ieietu profilā.   

• Izvēlieties vienu no profiliem, A/B/C, pagriežot enkodera 
rokturi. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai apstiprinātu un izietu 
iepriekšējā izvēlnē.   
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Piešaude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pirms piešaudes uzstādiet piešaudes profilu. 
Lahoux Sight 35 atbalsta piešaudi 1-999 metru diapazonā. 

• Galvenajā izvēlnē izvēlieties “Piešaude”. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai pārietu nākamajā 
līmenī, var uzstādīt 3 ātros piešaudes attālumus. 

• Pagrieziet enkodera grozāmo rokturi, lai izvēlētos un noregulētu 
vienu no piešaudes attālumiem pirms piešaudes. Ja tie ir 
100 metri, izvēlieties pirmo.  

• Ja jūs vēlaties izmantot citu attālumu, izmantojiet otro, ievadiet un 
uzstādiet attālumu. Attālumu var ievadīt pa vienam ciparam katru 
reizi, izmantojot grozāmo rokturi. 
SAGLABĀJIET ŠO ATTĀLUMU, NOSPIEŽOT UN NOTUROT GROZĀMO 
ROKTURI. Lahoux Sight 35 pāriet uz iepriekšējo izvēlni. SAGLABĀJIET 
VĒLREIZ, NOSPIEŽOT UN NOTUROT GROZĀMO ROKTURI. Pēc tam, ja 
nepieciešams, turpiniet uzstādīt nākamo attāluma iestatījumu. 

• Pēc uzstādīšanas, piemēram, 100/200/300 metru, izvēlne parādīsies 
kā parādīts tālāk esošajā attēlā.  

 

 

Piešaude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai 
izvēlētos tīkliņa ikonas attāluma piešaudei, 
kādā jūs gribētu šaut.  Tālāk var izvēlēties X 
un Y koordinātas, lai noregulētu trāpīšanas 
punktu. Viens klikšķis ir 1,71 cm uz 100 
metriem. Nulli arī var noregulēt parastā 
veidā. 
Lai saglabātu, nospiediet enkodera grozāmo 
rokturi, līdz beidzas skaitīšana atpakaļ 
ekrāna apakšdaļā.  

• Var izmantot arī “sasaldēšanas” metodi.  

• Mērķējiet mērķa centrā. Šaujiet un 
novērojiet trāpīšanas faktisko vietu.  

• Tēmēkli noturiet nekustīgi, vienlaikus noturot 
nospiestu paletes pogu un fotogrāfijas pogu. 
Attēls sasaldēsies, un ekrānā tiks parādīta attēla 
sasaldēšanas ikona.  

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai 
pārslēgtu X vai Y asi. 

• Pagrieziet enkodera grozāmo rokturi, lai 
pārvietotu tīkliņu, pulksteņa rādītāju virzienā, lai 
pārvietotu indikatoru pa kreisi vai uz leju, pretēji 
pulksteņa rādītāju virzienam, lai pārvietotu 
indikatoru pa labi vai uz augšu. 

• Pēc pabeigšanas īsi nospiediet enkodera 
grozāmo rokturi, lai pārslēgtos uz citu asi. 
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Piešaude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piešaude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pārvietojiet indikatoru uz trāpījuma reālo vietu, 
nospiediet un noturiet enkodera grozāmo 
rokturi, lai saglabātu tīkliņa pozīciju, un izejiet no 
apakšizvēlnes. 

 

 
 

 

Piešaudes 
diapazon
a 
uzstādīša
na  

Ja nepieciešams, jūs varat uzstādīt piešaudes 
lietotāja attālumu faktiskajā attālumā līdz 
mērķim, ja tas būs praktiski.  

 

Gaidīšanas 
režīma 
iestatījumi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Izvēlieties “Gaidīšanas režīma iestatījumi ”. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai ieietu gaidīšanas režīmā 
apakšizvēlnē ar četrām opcijām: 2 minūtes/4 minūtes/6 
minūtes/izsl. Noklusējuma vērtība ir izslēgta. 

• Pagrieziet enkodera grozāmo rokturi, lai izvēlētos vajadzīgo opciju. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai apstiprinātu izvēli, tas tiks 
parādīts augšējā stāvokļa rindā.  
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Lauztu 
pikseļu 
korekcija  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iespējams, ka dažiem displeja pikseļiem var būt atšķirīgs spilgtums. 
Tie var šķist spilgtāki vai tumšāki. To sauc par defektētu vai lauztu 
pikseli, un tā ir normāla parādība. Lauztu pikseļu korekciju izdzēsīs šos 
lauztos pikseļus. 

• Izvēlieties “Pikseļu korekcija”. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai ieietu izvēlnē. Ekrāna 
centrā parādās krusts, un parādās funkcija “Attēls attēlā” (PIP) 
attēla palielināšanai. 

• Pa labi no PIP ir selektors X un Y asīm un kopējo izlaboto pikseļu 
skaita indikācija. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai pārslēgtu starp X 
un Y asīm. 

• Pagrieziet enkodera grozāmo rokturi, lai pārvietotu krustu uz 
lauzto pikseli, pulksteņa rādītāju virzienā krusts pārvietojas pa 
labi vai uz augšu. 

• Kad krusts atrodas tieši virs lauztā pikseļa, īsi nospiediet barošanas 
pogu, lai nokalibrētu pikseli. PIP parādīsies teksts “Pievienot”. 
Atkārtojiet citiem lauztajiem pikseļiem. 

• Īsi nospiediet barošanas pogu lauzta pikseļa pozīcijā, lai izdzēstu 
izvēlēto. PIP parādās teksts “Del”. 

• PIP pārvietosies uz ekrāna augšējo kreiso stūri, kad krusts 
pārvietosies uz apakšējo kreiso stūri. 

• Tiklīdz korekcija būs pabeigta, nospiediet un noturiet enkodera 
grozāmo rokturi. Parādīsies teksts “saglabāt vai nē” (save or not). 
Izvēlieties Jā, lai saglabātu un izietu, izvēlieties Nē, lai atceltu. 

• Pēc “jā” izvēles parādīsies uzraksts “Saglabāšana veiksmīga”, un 
tēmēklis izies no izvēlnes. 
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Lauztu 
pikseļu 
korekcija  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Kompasa 
kalibrēšana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Izvēlieties “Kompasa kalibrēšana”. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai ieietu kalibrēšanas 
izvēlnē.  

• Izpildiet pagrieziena ikonas norādījumus un pagrieziet tēmēkli pa 
trim parādītajām asīm. Pārliecinieties, ka katra ass griežas vismaz 
par 360 °. 

• Ja 15 sekunžu laikā griešanās nesāksies, tēmēklis izies 
nesaglabājot. 

 

 

Vispārīgie 
iestatījumi

 
 
 
 
 
 
 

Valodas, mērvienību iestatīšana, automātiska statusa slēpšana, 
atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem utt. 
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Vispārīgie 
iestatījumi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai 
ievadītu vispārīgos iestatījumus.  

• Izvēlieties “valoda”, īsi nospiediet enkodera 
grozāmo rokturi, lai ieietu. 

• Pagrieziet enkodera grozāmo rokturi, lai 
izvēlētos valodu. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai 
apstiprinātu, saglabātu un izietu galvenajā 
izvēlnē.   

 

 
Mērvienības 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai 
ievadītu vispārīgos iestatījumus. 

• Izvēlieties “Mērvienības”. Īsi nospiediet 
enkodera grozāmo rokturi, lai ieietu. 

• Pagrieziet enkodera grozāmo rokturi, lai izvēlētos 
mērvienības, īsi nospiediet enkodera grozāmo 
rokturi, lai apstiprinātu, saglabātu un izietu. 

 

 

Automātiska 
statusa 
slēpšana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai 
ievadītu vispārīgos iestatījumus. 

• Izvēlieties “Automātiska statusa slēpšana ”, 
īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai 
ieietu apakšizvēlnē. 

• Pagrieziet enkodera grozāmo rokturi, lai 
izvēlētos ieslēgšana/izslēgšana. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai 
apstiprinātu un izietu uz galveno izvēlni.  

• Ieslēdzot, ikona vai stāvokļa rinda pēc 8 
sekundēm tiks automātiski paslēpta. 

• Jebkuras pogas īsa nospiešana atceļ 
automātisko slēpšanu. 
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Vispārīgie 
iestatījumi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atiestatīšana uz 
rūpnīcas 
iestatījumiem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai 
ievadītu vispārīgos iestatījumus. 

• Izvēlieties “Atiestatīšana uz rūpnīcas 
iestatījumiem ”, īsi nospiediet enkodera 
grozāmo rokturi, lai ievadītu šo opciju. 

• Pagrieziet enkodera grozāmo rokturi, lai 
izvēlētos “Jā/nē”. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai 
apstiprinātu izvēli. 

• Tēmēklis tiks restartēts, izvēloties “Jā ”. 

• Izvēle “Nē” izraisīs atcelšanu un iziešanu uz 
galveno izvēlni. 

• Tēmēklis tiks atiestatīts noklusējuma stāvoklī 
pēc iestatījumu atiestatīšanas: 

- Attēla režīms: Balts karsts 

- Piešaudes diapazons: A100 

- Supertīrs režīms: Izslēgts 

- Optiskā mērogošana: 3,0× 

- Aizslēga kalibrēšana: Automātiska 

- Digitālais kompass: Izslēgts 

- Gaidīšanas režīms: Izslēgts 

- Analogais video: Izslēgts 

- Wi-Fi: Izslēgts 

- Smaguma spēka sensors: Izslēgts 
 

 

Informācija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai 
ievadītu vispārīgos iestatījumus. 

• Izvēlieties “Informācija”. 

• Īsi nospiediet enkodera grozāmo rokturi, lai 
piekļūtu informācijai. 

• Nospiediet un noturiet enkodera grozāmo 
rokturi, lai izietu uz iepriekšējo izvēlni. 
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15. Attēls attēlā (PiP) 

Attēls attēlā (PIP) ir neliels palielināts ekrāns ekrāna augšdaļā. Mērogošanas  

koeficients vienāds ar 2, tiek parādīts attēla centrs. 

• Nospiediet un noturiet pogu P (6) 

parastas pārlūkošanas laikā, lai 

ieslēgtu/izslēgtu PIP. 

• Palielinot ekrāna mērogu, tiks 

palielināts arī PIP attēls, tostarp tā 

palielinājums 2 reizes. 

 

16. Tālmērs  

Lahoux Sight 35 ir aprīkots ar tālmēru, lai novērtētu distanci līdz zināmam 

objektam.  

• Parastas pārlūkošanas laikā nospiediet un noturiet spilgtuma pogu (4), 

lai ieslēgtu/izslēgtu tālmēru. 

• Pēc ieslēgšanas ekrāna vidū 

parādās divas mērlīnijas. Pa labi 

atrodas trīs zināma augstuma 

objekti un aptuvenie attālumi. 

• Objekti ir: 

- Briedis: 1,7 m augstumā 

- Meža cūka: 0,9 m augstumā 

- Zaķis: 0,2 m augstumā 

• Novietojiet objektu ekrāna centrā un pagrieziet enkodera grozāmo 

rokturi (7), lai noregulētu mērlīnijas objekta augstumā. Pagrieziet 

pulksteņa rādītāju virzienā, lai palielinātu līnijas, un pretēji pulksteņa 

rādītāju virzienam, lai samazinātu. Kad līnijas būs noregulētas, attāluma 

vērtības mainīsies. 

• Lai pārslēgtos starp metriem un jardiem, skatiet 15. nodaļas Mērvienības 

galveno izvēlni. 

• Nospiediet un noturiet spilgtuma pogu (4), lai izietu no tālmēra.  
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17. Wi-Fi 

Lahoux Sight 35 ir iespēja izmantot Wi-Fi, lai pievienotu ārējām ierīcēm (PC, 

viedtālrunim). 

• Ieslēdziet Wi-Fi galvenajā izvēlnē (sk. galvenā izvēlne). 

• Ierīce tiek parādīta kā ārēja ierīce, tāda kā “Sight 35”. 

• Izvēlieties ierīci un ievadiet 12345678 kā paroli pieslēgšanai. 

• Kad Wi-Fi ir pievienots, lietotāji var mijiedarboties ar ierīci, izmantojot 

Lahoux lietotni. 

 
Lahoux lietotni jūs varat bez maksas lejupielādēt no App store (iPhone) vai Google 

Play Store (Android). 

 

18. Tehniskā apskate 

• Mēs iesakām ierīci pārbaudīt ikreiz, vismaz regulāri pirms lietošanas. 

• Ārējais izskats: visas detaļas ir droši piestiprinātas un nav bojātas. Vai 

stiprinājumi un tēmēklis uz šautenes ir stipri nostiprināti? Vai uz 

elektriskajiem kontaktiem ir oksidācija?  

• Vai objektīvs un okulārā lēca ir tīra un bez (eļļas) traipiem vai 

netīrumiem? 

• Vai tēmēklis pirms lietošanas ir pilnībā uzlādēts? 

 

19. Tehniskā apkope 

Lahoux Sight 35 tehniskā apkope jāveic ne retāk kā divas reizes gadā, tostarp: 

• Vispirms noslaukiet putekļus un netīrumus. Tēmēkļa ārējo virsmu 

noslaukiet ar mitru drānu, neizmantojot agresīvus šķīdinātājus. 

Neizmantojiet šķīdinātājus uz lēcām vai elektriskajiem kontaktiem. 

• Ja nepieciešams, notīriet elektriskos kontaktus un bateriju bloku, 

izmantojot kontaktu tīrītāju uz vates salvetes.  

• Pārbaudiet objektīva un okulāra virsmu. Ja nepieciešams, notīriet no 

objektīva netīrumus un smiltis, izmantojot saspiestu gaisu vai mīkstu suku. 

(Labāk izvairīties no tiešas saskares.) Izmantojiet speciālu lēcu tīrīšanas 

drānu, lai uzmanīgi notīrītu lēcu virsmas.   
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20. Traucējumu konstatēšana un 
novēršana  

Nākamajā tabulā uzskaitītas ierīces potenciālās problēmas. Ja jums radīsies 

problēmas, vispirms pārbaudiet tabulu. Ja jums ir tabulā neiekļauta 

problēma, tad sazinieties ar savu tirdzniecības starpnieku. 

 

Problēma Iespējamais iemesls Risinājums 

Tēmēkli neizdodas 
ieslēgt 

Izlādējusies baterija Uzlādējiet bateriju vai ielieciet 
uzlādētu bateriju  

Bateriju nodalījumu 
nevar aizvērt  

Nepareiza izmēra 
baterija  

Pārbaudiet, vai baterijai ir 
pareizi izmēri – 50 mm un 18 
mm, ja nepieciešams, 
nomainiet to 

Optisko tēmēkli 
neizdodas uzlādēt no 
ārējā barošanas 
avota  

Bojāts USB kabelis  Nomainiet USB kabeli 

Ārējais barošanas 
avots ir izlādējies vai 
bojāts   

Pārbaudiet ārējo barošanas 
avotu  

Neskaidrs, 
nesabalansēts attēls ar 
“aizkaru”  

Nepieciešama 
NUC/ kalibrēšana 

Sk. 10. nodaļu 
Kalibrēšana 

Pārāk tumšs attēls Pārāk zems spilgtums Noregulējiet 
ekrāna spilgtumu 

Attēla kvalitāte nav 
optimāla vai ir mazs 
atklāšanas tālums 

Var būt saistīts ar laikapstākļiem, tādiem kā sniegs, 
lietus, migla utt. 

Neizdodas pieslēgties 
viedtālrunim, 
planšetdatoram utt. 

 

Wi-Fi nav ieslēgts, 
nepareiza Wi-Fi parole 

Ieslēdziet Wi-Fi, 
izmantojiet pareizu paroli  

Apkārt pārāk daudz 
Wi-Fi signālu 

Pārvietojiet ierīci uz zonu, 
kur nav vai ir zems Wi-Fi 
signālu līmenis 

Wi-Fi signāls pazūd 
vai tiek pārtraukta 

Ierīce atrodas pārāk tālu 
no Wi-Fi uztvērēja vai 
starp tēmēkli un 
uztvērēju ir barjera 
(piemēram, (betona) 
siena, biezs mežs) 

Tēmēkli vai uztvērēju 
novietojiet tuvāk, līdz Wi-Fi 
signāls kļūst stabils 

 

Salīdzinot ar attēlu 
istabas temperatūrā vai 
siltās vasaras naktīs, 
zemā temperatūrā, 
ziemā vai augsta 
mitruma apstākļos attēla 
kvalitāte ir sliktāka.  

Tā ir jebkuras termiskās attēlveidošanas ierīces īpatnība. 
Mitruma un temperatūras izmaiņas ietekmēs veiktspēju . 
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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. 

21. 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.  Turklāt par tehniskiem un 

servisa jautājumiem jūs varat arī sazināties ar Lahoux Optics servisa centru, 

rakstot uz adresi services@lahouxoptics.nl. 
 

mailto:services@lahouxoptics.nl
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