
 

 

 

 

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 



 

 
 

 

 

КОМПОНЕНТИ 
 

1*HT-77; 

1* Микро USB кабел; 

1* Адаптер; 

2* Гаечни ключове; 

1* Памучна чанта; 

1* Захранващ адаптер; 

Картата за съхранение не е включена. Моля, 

подгответе TF карта (128g максимум) за съхранение на 

данни. 

 
ИНСТАЛАЦИЯ 

 
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 АДАПТЕР 

Поставете адаптера към предната страна на 

устройството, завийте го към дъното, за да фиксирате 

адаптера здраво. Използвайте винтове за фиксиране на 

устройството към прицела. (Или използвайте лента, за 

да подпомогнете инсталирането). 

 

 

 

ИНСТРУКЦИИ 

 

1. ВКЛ./ИЗКЛ. 

Натиснете продължително бутона за захранване за 3 

секунди, 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 РЕЖИМ ПРИ НОЩНО 

ВИЖДАНЕ 

Натиснете продължително IR бутона, за да влезете в 

черно/бял режим, включете външния ИЧ осветител, за 

да имате по-добро изживяване при нощно виждане. 

 

 
6. РЕГУЛИРАНЕ НА ЧЕРВЕНА ТОЧКА 

Включете устройството, след което включете/изключете 

лазера с кратко натискане на IR 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. 

 
 

 РЕГУЛИРАНЕ НА МЕРНИКА/СКАЛАТА 

Натиснете продължително бутона за меню, за да 

активирате главното меню, натиснете бутона "Надолу", за 

да превключите към "Регулиране на мерника" и след това 

кратко натиснете бутона "Меню", за да активирате 

дисплея за настройка. Натиснете кратко бутона "Запис", 

за да превключите между "X" или "Y", натиснете бутона 

"Нагоре" или "Надолу", за да регулирате "X" или "Y", 

докато мерната точка се намира в центъра на 

изображението. Натиснете кратко "Запис", за да 

превключите към опцията "ЗАПАЗВАНЕ". Натиснете 

кратко бутона OK, за да запазите настройката. 

 
 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 “1.0x/ 1.5x/ 2.0x/ 2.5x/ 

3.0x/ 3.5x” 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

Влезте в подменюто Яркост с кратко натискане на 

бутона OK. Изберете "Ултра тъмен" "Тъмен" 

"Нормален" "Ярък" "Ултра ярък" 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. 



 

 БИПКАЩ ЗВУК

Влезте в подменюто Бипкащ звук 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 да изберете дали звукът, чуващ се при 

натискане на клавиатурата ще бъде записан във видеото 

или не. 

 

 
 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.Кратко натискане, за да изберете различни 

увеличения; Натиснете продължително, за да включите 

далекомера. 

②.Кратко натискане: правете снимки; Дълго 

натискане: Запис. 

③.Кратко натискане: активиране на лазерна точка; 

Дълго натискане: черно/бял режим 

④.Кратко натискане: настройка на яркостта на 

дисплея Дълго натискане: Главно меню 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

 

  

МОДЕЛ HT- 

77 

Батерия 18650 

х1 

Размери 139mm 

x106 mm 

x62mm 

Увеличение 1x- 

3.5x 

Фокусиране 2.5 

cm - 


Резолюция 

на окуляра 

1280x960 

Волтаж 3.7 V Обхват на 

лазерния 

далекомер 

5 – 

1000 
m 

Точност на 

далекомера 

±1m 

Тип изход AVI Предаване 

на данни 

WiFi Честота на 

опресняване 

30 fps 

Живот на 

батерията 

 8h Видео 
резолюция 

1080 
p 

Тип 

съхранение 

TF карта 

 



 

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 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. 

 

 
Сведения за ремонта: 

 

Начало на 

ремонта 

Приключване 

на ремонта 

Извършена ремонтна дейност Контрол 

ОТК 

    

    



 

КЛЮЧОВИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Общи спецификации 

(1) 1x1 2,4GHz честотна лента (канали 1–11) 

(2) PHY поддържа IEEE 802.11b/g/n 

(3) MAC, поддържащ IEEE 802.11 d/e/h/i/k/v/w 

(4) Вградени PA и LNA, интегрирани с TX/RX Switch и 

Balun 

(5) Режими на станция (STA) и точка за достъп (AP), 

разрешени са до шест STA устройства 

достъп като AP 

(6) WFA WPA, WFA WPA2 personal и WPS2.0 

(7) 2/3/4-редово PTA решение с BT и BLE чипове, които 

съществуват едновременно 

(8) Диапазон на входното напрежение: 2,3–3,6 V; I/O 

захранващо напрежение: 1,8 V или 3,3 V 

(9) Решение за RF автоматично калибриране 

PHY функции 

(1) Всички скорости на данни за единична антена на 

IEEE802.11b/g/n 

(2) Максимална скорост от 72,2Mbit/s@HT20 MCS7 

(3) Стандартна 20MHz честотна лента 

(5) STBC RX 

(6) Кратък GI 

Характеристики на MAC 

(1) A-MPDU и A-MSDU 

(2) Blk-ACK 

(3) QoS 

Друга информация 

(1) Работна температура: –40°C до +85°C (–40°F до 

185°F) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


