
 

 

 

 

Внимание: 
 

*. Моля, използвайте акумулаторна батерия с номинално 

напрежение 3.7V. 

*. Опитите за разглобяване или поправка на устройството от 
неупълномощени лица ще направят гаранцията невалидна. 

 
 

Забележка : подходящ само за зареждане на напрежение под 5v. 

Не зареждайте устройство с напрежение над 5v. 

 

 

 
ДИГИТАЛНО НОЩНО ВИЖДАНЕ 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОДУКТА 



 
 

ИЧ осветител с 

променливо 

Продължително натискане: Заснемане на снимки / Кратко натискане: Увеличете 

или намалите мащаба. ⯇, Нагоре в режим „Меню“. 

Продължително 

 

Пръстен за за 

фокусиране на 

обектива 

фокусиране на 

изхода 

 

Отвори за 

лазерна 

корекция 

Индикатор 

за мощност 

 
 
 

 
Меню/лазерна 

червена точка 

Бутон за 

Продължително 
натискане: 
Записване 
вкл./изкл. 
Кратко    

натискане: OK,  
ПОТВЪРДЕТЕ в 

режим "Меню" 

натискане: МЕНЮ 
(Кратко натискане, 
за да излезете от 
МЕНЮ страница) 
Кратко натискане: 

Включване / 

изключване на 

лазерна червена 

точка 

захранване/заспиване 

Капак на отделението 

за батерии 

 
Пръстен за регулиране 

диоптъра на окуляра 

Продължително натискане: Режим IR / Кратко натискане: Регулиране 

на инфрачервеното ниво. ⯈, Надолу в режим „Меню“. 

 

HDMI интерфейс с висока 
разделителна способност 

 
Слот за TF карта 

 

USB порт за зареждане 
 

Picatinny релса  
 

Data cap 

 
ИНСТАЛАЦИЯ 

 
 

 

 

 
КОМПОНЕНТИ 

 
1*HT-60; 

1* Микро USB кабел; 

2* Гаечни  ключове; 

1* Монтаж; 

Картата за съхранение не е включена. Моля, подгответе 

TF карта (128g максимум) за съхранение на данни. 

1. БАТЕРИЯ 

Моля, използвайте литиева зареждаща се 3.7V плоска 

батерия 18650. Свалете капачката на отделението за 

батерията и се уверете, че настройвате положителния 

полюс към посоката навътре. Поставете обратно 

капачката и я завийте докато стегне. (Неспазването на това 

може да доведе до рестартиране!) 

 
2. КОРЕКЦИИ 

За проверка на функцията след инсталиране на батерията. 

Първо, завъртете и регулирайте пръстена за регулиране на 

диоптъра на окуляра, докато видите иконата с четири 



 

знака на екрана (няма нужда да виждате ясно 

изображение), след това завъртете пръстена за регулиране 

на обектива, докато не видите целта си ясно. Второ, 

превключете към различни режими, тествайте 

инфрачервената подсветка, Червена точка или 

далекомерa. 

 

3. ИНСТАЛИРАНЕ НА МОНТАЖА 

В основата на устройството има три монтажни 

отвора. Прикрепете монтажа към основата на 

устройството с помощта на шестостенен гаечен ключ и 

винтове. Монтажът може да се инсталира в няколко 

релси. 

 

ИНСТРУКЦИИ 

 
1. ВКЛ./ИЗКЛ. 

Натиснете за кратко бутона за захранване, за да 

включите устройството. Изключете устройството с 

продължително натискане на бутона за захранване. 

Индикаторът за захранване ще остане ВКЛЮЧЕН, 

когато устройството е включено. 

 
2. РЕЖИМ НА ЗАСПИВАНЕ 

Влезте в режим на заспиване с кратко натискане на 

бутона Power/Sleep, когато устройството е включено. 

Индикаторът за захранване ще остане ВКЛЮЧЕН, 

когато устройството влезе в режим на заспиване. 

 

3. РЕГУЛИРАНЕ НА ДИОПТЪРА НА 

ОКУЛЯРА 

Целта на настройката на диоптъра е да се получи ясно 

изображение за потребители с различно зрение. 

Завъртете и регулирайте пръстена за регулиране на 

диоптъра, докато получите ясен изглед на иконата с 

четири знака на екрана. Само по една настройка за 

всеки изглед от око. 

(Моля, имайте предвид, че е възможно изображението 

да не е ясно без настройка на обектива.) 

 
4. РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЕКТИВА 

Уверете се, че настройката на диоптъра на окуляра е 

завършена. Насочвайки се към целта си, завъртете и 

регулирайте пръстена на обектива, докато получите ясно 

и добре фокусирано изображение. 

 

5. ИНФРАЧЕРВЕН ОСВЕТИТЕЛ 

Включете устройството, влезте в черно-бял режим с 

продължително натискане на IR бутона. 

Превключете на IR1-3 или изключете с кратко 

натискане на IR бутона. Инфрачервеният осветител е 

разтеглив, който може да се издърпа или избута назад 

за бързо регулиране. 



 

 
6. РЕГУЛИРАНЕ НА ЧЕРВЕНА ТОЧКА 

Включете устройството, след което включете/изключете 

лазера с кратко натискане на Лазер/Меню бутона. 

Позицията на лазера може да се регулира върху отворите 

за настройка на лазера чрез гаечен ключ с шестостенна 

гайка. 

 

7. РАБОТА С МЕНЮТО 

Влезте в менюто с продължително натискане на бутона 

Меню. Натиснете ⯇/⯈ бутона, за да изберете опции. 
Влезте в подменю с кратко натискане на бутона OK. 
Излезте от менюто с продължително натискане на бутона 
Меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PiP (Картина в картина) 

Влезте в подменюто PIP режим с кратко натискане на бутона 

OK. Изберете „изключено, включено, клавиш за бърз достъп 

изключен или клавиш за бърз достъп включен” с бутон ⯇/⯈. 

Потвърдете избора си с кратко натискане на бутона OK. След 

като клавишът за бърз достъп на PIP е включен, влезте или 

излезте от режим PIP с кратко натиснете бутона Меню (7). 

(Лазерната функция не може да работи в тази ситуация). 

 
 

 РЕГУЛИРАНЕ НА МЕРНИКА/СКАЛАТА 

Влезте в подменюто за настройка на скалата с кратко 
натискане на бутона OK. Изберете опции с кратко 
натискане на бутона OK. Коригирайте опции или 

стойност с няколко кратки натискания на бутона⯇ / ⯈. 

За да потвърдите настройката си, въведете „Запазване“ с 

кратко натискане на бутона + и изберете “Да” с кратко 

натискане на бутона OK; За да откажете настройката си, 

въведете „Запазване“ с кратко натискане на бутона – 

изберете „Не“ с кратко натискане на бутона OK. 

 

 

 ЖИРОСКОП 

 
Влезте в подменюто Жироскоп с кратко натискане на 
бутона OK. Изберете "Дисплей" или "Калибриране" с 

кратко натискане на бутонa ⯇/⯈. 

Изберете "Включено" или "Изключено", за да 

включите/изключите жироскопа след въвеждане на 

"Дисплей". Включете жироскопа, преди да изберете 

"Калибриране". Въведете "Калибриране", като натиснете 

бутона OK. Дръжте прибора нивелиран и останете 

неподвижни за около 8 секунди, за да завършите 



 

калибрирането. 

 УВЕЛИЧЕНИЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ 

Влезте в подменюто Увеличение по подразбиране с кратко 

натискане на бутона OK. Изберете 6.5х или 13х като 

увеличение по подразбиране. Потвърдете избора си с кратко 

натискане на бутона OK 

 
 ЦВЯТ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ 

Влезте в подменюто Цвят по подразбиране с кратко 

натискане на бутона OK. 

Изберете режим „Цвят“ или „Черно-бял“ с кратко 

натискане на бутона ⯇/⯈. Потвърдете избора си с кратко 
натискане на бутона OK. 

 
 ЯРКОСТ НА IR 

Влезте в подменюто Яркост на IR с кратко натискане на 
бутона OK. Изберете “Изключено” , “1”, “2” или “3” с кратко 

натискане на бутона ⯇/⯈. Потвърдете избора си с кратко 
натискане на бутона OK. Моля, имайте предвид, че тази 
настройка е за яркостта по подразбиране на инфрачервения 
осветител. 

Натиснете IR бутона, докато уреда е в черно-бял режим за 

незабавна настройка на IR яркостта. 

 
 LCD ЯРКОСТ 

Влезте в подменюто Яркост с кратко натискане на бутона 
OK. Изберете „Супер тъмен”, “Тъмен”, “Нормален”, 

“Ярък” “Супер Ярък” с кратко натискане на бутона ⯇ /⯈. 

Потвърдете избора си с кратко натискане на бутона OK. 

 

 ИЗБОР НА ЕДИНИЦА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА 

ОБХВАТ 

Влезте в подменюто за избор на единица за обхват с 
кратко натискане на бутона OK. Изберете “Meter” 

или “Yard” с кратко натискане на бутона ⯇/⯈. 
Потвърдете избора си с кратко натискане на бутона 
OK. 

 

 

 
 

 АВТОМАТИЧНО ЗАПИСВАНЕ 

Въведете подменюто Автоматичен запис с кратко 

натискане на Ok бутон. Изберете "Изкл." или " Вкл." с 

кратко натискане на бутон ⯇/⯈. Потвърдете избора 

си с кратко натискане на Ok бутон. 

 
 

 ЦИКЛИЧЕН ЗАПИС 

Влезте в подменюто Loop  Recording с кратко 

натискане   на   бутона   OK. Изберете “Изкл.”, “3 



 

минути”, “5 минути” или “10 минути” с кратко 

натискане на бутон ⯇/⯈. Потвърдете избора си с 
кратко натискане на бутона OK. 

 
 ДАТА 

Влезте в подменюто Date Stamp с кратко натискане на 
бутона OK. Изберете “Изкл.” или „Вкл.“ с кратко натискане 

на бутон ⯇/⯈. Потвърдете избора си с кратко натискане на 
бутон OK. 

 
 ЗАПИС НА АУДИО

Влезте в подменюто за запис на аудио с кратко натискане 
на бутона OK. Изберете “Изкл.” или “Вкл.” с кратко 

натискане на бутон ⯇/⯈. Потвърдете избора си с кратко 
натискане на бутона OK. Тази настройка е за реализиране 
на аудио или тихо видео. 

 

 

 ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ 

Влезте в подменюто Възпроизвеждане с кратко 

натискане на бутона OK. Изберете „Запис“ или „Снимка“ 

с кратко натискане на бутона ⯇/⯈. Потвърдете избора си 

с кратко натиснете бутона OK, за да разглеждате 

видеоклипове или снимки. 

 

 
 WiFi 

Влезте в подменюто WiFi с кратко натискане на бутон 

OK②. Изберете "Изкл." или "Вкл." с кратко натискане 

на бутон ⯇/⯈ Потвърдете избора си с кратко натискане 

на бутон OK②. Излезте от WiFi с продължително 

натискане на бутон Меню. (Страницата с менюто не 

може да се отвори, докато WiFi е включен) Съответното 

приложение е достъпно в официалния му уебсайт. 

 
 ЕКСПОЗИЦИЯ 

Влезте в подменюто Експозиция с кратко натискане на 

бутон OK②. Изберете една от опциите с кратко 

натискане на бутон ⯇/⯈ . 

Потвърдете избора си с кратко натиснете бутона OK②. 

 

 
 ЕЗИК 

Влезте в подменюто Език с кратко натискане на бутон 

OK②. Изберете една от опциите с кратко натискане на 

бутон ⯇/⯈. 

Потвърдете избора си с кратко натиснете бутона OK②. 



 

 ДАТА/ЧАС

Влезте в подменюто „Дата/Час“ с кратко натискане на бутон 

OK②. Избери една от опциите с бутон OK②. Изберете правилна 

стойност за година, месец и дата 

с кратко натискане на бутон ⯇/⯈. 

Изберете “YY /MM/DD”, “MM/DD/YY” или “DD/MM/ 

YY” като формат за дата с кратко натискане на бутон ⯇/⯈. 

Запазете избраната дата и излезте от подменюто с кратко 

натискане на бутона Меню. 

 
 ФОРМАТИРАНЕ

Влезте в подменюто “Форматиране” с кратко натискане на бутон 

OK ②. Изберете “Памет” или “TF карта” с кратко натискане на 

бутон ⯇/⯈. 

Потвърдете избора си с кратко натискане на бутон OK②. Моля, 

бъдете внимателни, данните не могат да бъдат възстановени след 

форматиране на устройството. 

 НАСТРОЙКИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

Влезте в подменюто “Настройки по подразбиране” с кратко 

натискане на бутон OK ②. 

Изберете “Отказ” или “ОК” с кратко натискане на бутон ⯇/⯈. 

Потвърдете избора си с кратко натискане на бутон OK②. 

 

 

8. ПРЕКИ ПЪТИЩА 

БУТОН ЗА ЗАХРАНВАНЕ/СПЯЩ РЕЖИМ 

Включете устройството с продължително натискане на 

бутона за захранване, изключете устройството с 

продължително натискане на бутона за захранване. 

Влезте или излезте от режим на заспиване с кратко 

натискане на спящ режим бутон. 

 

①. Мащабиране (+) / Правене на снимки 

Увеличете или намалете с кратко натискане на бутона 

за мащабиране. Правене на снимки с продължително 

натискане на бутона. 

②. OK / Запис 

Включете/изключете записа с продължително 

натискане. Потвърдете избора си, като натиснете OK 

бутон. 

③. IR/ бутон за превключване на режима (-). 

Превключвайте между черно-бял/цветен режим с 

продължително натискане на IR бутона. 

Натискане на IR бутон в черно-бял режим за незабавна 

настройка на IR яркостта 



 

 
 

④. Бутон Red Dot/Меню 

Включете или изключете червената точка с кратко 

натискане на бутона за червена точка. Влезте в менюто 

страница с продължително натискане на бутона с 

червена точка, излезте от страницата на менюто с 

кратко натискане. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ГАРАНЦИОНЕН ТАЛОН 

Уважаеми клиенти, 

Надяваме се, че закупената от Вас техника ще обезпечи 

изпълнението на Вашите задачи и ще Ви бъде полезна във 

Вашата дейност! 

С този гаранционен талон, вносителят гарантира 

обезпечен безплатен ремонт в продължение на целия 

гаранционен период, при спазване от Ваша страна на 

правилата за експлоатация и съхранение, описани в 

Ръководството за експлоатация. 

Гаранцията на прибора е 12 месеца, считано от деня на 

продажба в търговския обект. 

Гаранционното обслужване важи само при предоставяне 

на попълнен гаранционен талон с подпис и печат от 

продавача. 

Сведения за ремонта: 
 

Начало на 

ремонта 

Приключване 

на ремонта 

Извършена ремонтна дейност Контрол 

ОТК 

    

    

    

    

МОДЕЛ HT- 

60 

Батерия 18650 

х1 

Размери 148mm 

x71 mm 

x50mm 

Увеличение 6.5x- 

13х 

Фокусиране 2m - 



Резолюция 

на окуляра 

1024х768 

Волтаж 3.7 V Обхват на 

червената 

точка 

200 m Мощност на 

червената 

точка 

5W 

Тип изход AVI Предаване 

на данни 

WiFi Честота на 

опресняване 

30 fps 

Живот на 

батерията 

 8h Видео 
резолюция 

1920x 
1080 

Тип 

съхранение 

TF карта 

 



 

Сведения за продажба 

Дата на продажба:……………………………………… 

Подпис и печат:………………………………………... 

Наименование на изделието:…………………………. 

Сериен номер:………………………………………….. 

УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА 

 

 
Гаранцията не се признава за повреди и дефекти, 

възникнали вследствие на: 

1. Неправилно използване на прибора, като насочване към 

силни източници на топлина (слънце, огън и други). 

2. Механична повреда в резултат на удар. 

3. Отваряне на прибора от неоторизиран сервиз (опит за 

самостоятелно ремонтиране). 

4. Действие на непреодолима сила (нещастен случай, пожар, 

наводнение, удар от мълния и др.) 

Забележка: При нужда ремонта на прибора да бъде 

извършен от производителя, фирмата си запазва правото 

да удължи срока на ремонта, който ще бъде договорен с 

потребителя. 


