
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

      РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

 



 

 

 

CAUTION 

 LASER 3R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА 

• Термален монокуляр Finder FH25 

• Преносима чанта 

• USB кабел 

• Адаптер за захранване 

• Каишка за ръка 

• Каишка за врата 

• Кърпичка за почистване на лещите 

 

Модел FH25R 

Резолюция, пиксели 640х512 

Размер на пиксела, m 12 

NETD, mk ≤40 

Честота на опресняване, Hz 50 

Обектив, mm 25 

Зрително поле, ◦ 17.5х14.0 

Оптично увеличение, х 1.5 ~ 6.0 

Цифрово увеличение, х 1 / 1.5 / 2 / 2.5/ 3 / 3.5 / 4   

Минимално разстояние за фокусиране, m 1 

Фокусиращ обхват на окуляра, D -4 ~ +5 

Обхват на откриване, m 1298 

Дисплей тип LCOS 

Резолюция, пиксели 1080x960 

Батерия (вградена) Li-ion 

Макс. живот на батерията (t=25◦C), h 6 

Обхват на лазерния далекомер, m 600±1 

Вградена памет, GB 16 

APP съвместимост  
Размери, mm 70x52x130 

Тегло, g ≤320 

 Оперативна температура, ◦C -20 ~ +50 



 

OTЛИЧИТЕЛНИ ФУНКЦИИ 
 

• 12 m термален детектор 

• Високо качество на изображението 

• Вграден лазерен далекомер 

• Функция за изключване на дисплея 

• Лек и компактен 

• HD micro дисплей 

• Голям диапазон на откриване 

• Режим „Ultraclear“ при тежки метеорологични условия 

• Избор между хладен и топъл оттенък 

• 16 GB вградена памет 

• Поддържа снимки и видеозапис 

• Вграден дигитален компас и сензор за движение 

• Вградена батерия 

• Удобен потребителски интерфейс 

 

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 
1. Окуляр 

2. Пръстен за фокусиране на обектива 

3. Надолу/Снимка 

4. Нагоре/Обхват 

5. Меню 

6. Бутон за Вкл./Изкл. 

7. LED индикатор 

8. Капачка на обектива 

9. Пръстен за фокусиране на обектива 

10. Лазерен индикатор 

11. Лазерен далекомер 

12. Конектор тип С 

13. Регулиране на диоптъра на окуляра 

LED индикатор, показващ текущото състояние на устройството: 

 
LED цвят LED статус Работен режим 

 
 

Нормален Вкл./Напълно зареден 

Мигащ Готовност 

 
 

Нормален Зареждане 

Мигащ Ниво на батерията по-малко от 10% 

 

 

БАТЕРИЯ 

 
Finder FH25R се доставя с презареждаема Li-ion батерия, позволяваща използването 

на устройството над 6 часа. Батерията трябва да е напълно заредена при първо 

използване на уреда . 

• Включете USB кабела към тип С конектора на устройството.  

• Включете другият край на USB кабела в адаптера за захранване или в друг USB 

контакт, свързан към друг източник за захранване, с изходящо напрежение от  

≤5V. 

• Включете адаптера за захранване в контакт.  

• Светлинният индикатор (7), свети в червено по време на зареждането и зелено, 

когато зареждането приключи. 

 

Мерки за безопасност: 

 

• След продължително съхранение, устройството трябва да бъде частично 

заредено – не напълно заредено или напълно разредено. 

• Не зареждайте устройството веднага, ако сте го внесли от студено на топло – 

изчакайте около 30 – 40 мин, за да се климатизира. 

• Не използвайте зарядното устройство, ако е било модифицирано или увредено. 

• Не е препоръчително да включвате други устройства, които консумират повече 

енергия от позволената. 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОТА С БУТОНИТЕ 

 



БУТОН СЪСТОЯНИЕ НА 

УСТРОЙСТВОТО/РЕ

ЖИМ НА РАБОТА 

НАТИСНЕ

ТЕ ЗА 

КРАТКО (1) 

НАТИСНЕ

ТЕ ЗА 

КРАТКО 

(2) 

ЗАДРЪЖТЕ 

 

 

 

 

Вкл./Изкл. 

Устройството е 

изключено 

-- -- Включете 

устройството 

Състояние на началния 

екран 

Готовност Събудете 

устройството 

Изключете 

устройството 

Интерфейс за 

калибриране на дефектни 

пиксели 

Калибриране 

на дефектен 

пиксел 

Отмени 

калибриране

то на 

пиксела 

Отмени 

калибриране

то на тази 

операция 

Контекстно меню/Главно 

меню 

Връщане 

към 

началния 

екран 

Готовност -- 

 

 

 

 

 

 

Меню 

Състояние на началния 

екран 

Отваряне на 

контекстно 

меню 1 

Отваряне на 

контекстно 

меню 2 

Отваряне на 

главното 

меню 

Контекстно меню 1 Отваряне на 

контекстно 

меню 2 

Излизане от 

контекстнот

о меню 

-- 

 

Контекстно меню 2 Излизане от 

контекстнот

о меню 

Отваряне на 

контекстно 

меню 2 

-- 

Главно меню Потвърждава

не на 

стойността, 

влизане в 

опция на 

менюто 

Потвърждава

не на 

стойността, 

влизане в 

опция на 

менюто 

Изход/Главн

о меню 

Интерфейс за 

калибриране на дефектни 

пиксели 

Промяна 

посоката на 

движение на 

курсора 

Промяна 

посоката на 

движение на 

курсора 

Запис и 

изход от 

калибриране

то 

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре/ 

Бутон за 

измерване 

Състояние на началния 

екран 

Вкл. на 

лазерния 

далекомер 

-- -- 

Лазерен далекомер Единично 

измерване 

-- Превключва

не между 

единично и 

продължител

но измерване 

Контекстно меню 1 Регулиране 

на 

Регулиране 

на 

-- 

увеличениет

о 

увеличениет

о 

Контекстно меню 2 Регулиране 

на яркостта 

на дисплея 

Регулиране 

на яркостта 

на дисплея 

-- 

Главно меню Навигация 

нагоре 

Навигация 

нагоре 

-- 

Интерфейс за 

калибриране на дефектни 

пиксели 

Преместване 

на един 

пиксел 

нагоре/надяс

но 

Преместване 

на един 

пиксел 

нагоре/надяс

но 

Преместване 

на десет 

пиксела 

нагоре/надяс

но 

 

 

Надолу/Сним

ка 

Състояние на началния 

екран 

Направете 

снимка 

Направете 

снимка 

Започнете 

видеозапис 

Видеозапис Направете 

снимка 

Направете 

снимка 

Спиране и 

записване на 

видеозаписа 

Контекстно меню 1 Регулиране 

на режима на 

изображение 

Регулиране 

на режима на 

изображение 

-- 

Контекстно меню 1 Регулиране 

остротата на 

изображение

то 

Регулиране 

остротата на 

изображение

то 

-- 

Главно меню Навигация 

надолу 

Навигация 

надолу 

-- 

Интерфейс за 

калибриране на дефектни 

пиксели 

Преместване 

на един 

пиксел 

надолу/наляв

о 

Преместване 

на един 

пиксел 

надолу/наляв

о 

Преместване 

на десет 

пиксела 

надолу/наляв

о 

Нагоре + 

Надолу 

Състояние на началния 

екран 

Корекция на 

затвора 

Корекция на 

затвора 

Корекция на 

фона 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО 

 
ВНИМАНИЕ! Лещите на устройството не трябва да бъдат насочвани към 

източници на интензивна енергия, като лазери или слънцето. Това може да 

увреди електронните компоненти на устройството. Щетите, причинени от 

неспазване на насоките за експлоатация, не са покрити от гаранцията. 

 

Включване и настройка на изображението: 

• Отстранете капачката на обектива (8).  

• Натиснете и задръжте бутона за Вкл./Изкл. (6) за 2 секунди, за да включите 

устройството. Началният екран ще се стартира след 3 секунди. 

• Завъртете пръстена за регулиране на диоптъра на окуляра (12), за да 

настроите резолюцията на иконите на дисплея.  

• Завъртете пръстена за фокусиране на обектива (9), за да се фокусирате върху 

наблюдавания обект. 

• Задайте цифровото мащабиране, режима на изображението, яркостта на 

екрана и остротата на изображението с кратко натискане на бутона за  

менюто М (5). 

 

Изключване: 

• Натиснете и задръжте бутона за Вкл./Изкл. (3) за 3 секунди. Ще се появи 

екран за изключване с обратно борене. 

• Когато обратното броене от 3 до 0 завърши, както е посочено с иконата за 

обратно броене, устройството e изключено. Тогава отпуснете бутона. 

Дисплея е изключен, индикатора е изключен и устройството е изключено. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Режим на готовност: 

• Режимът на готовност може да пусне устройството в състояние на заспиване 

(изключете екрана на дисплея, основният чип е в режим на готовност). 

• По време на употреба натиснете кратко бутона, който позволява бързото му 

изключване, ако е необходимо. 

• Натиснете бутона за Вкл./Изкл. (30 отново, за да събудите устройството. 
 
 

 

НАЧАЛЕН ЕКРАН 
 

 Когато устройството е стартирано, началният екран се показва. Следната 

обща информация е показана на дисплея: 

• Горен ляв ъгъл – Цветова палитра, увеличение, режим на калибриране, Wi-Fi 

(вкл.), автоматично изключване на екрана (вкл.), режим Ultraclear (вкл.), 

микрофон (вкл.). 

• Горен десен ъгъл – Ниво на батерията 

• Долен ляв ъгъл – Време и дата 

• Долен десен ъгъл – Икона за видео изход (вкл.) 
 

 

Цвета на иконата за батерията, показва текущото ниво на заряд на батерията. 

Когато иконата за батерията е изобразена в червено, показва, че нивото на 

батерията е ниско. Моля, заредете я навреме. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

КАЛИБРИРАНЕ НА СЕНЗОРА 
 

Когато картината е влошена или неравномерна, може да бъде подобрена чрез 

калибриране. Калибрирането позволява да се изравни температурният фон на 

детектора и дефектите в изображението да бъдат елиминирани. 

Има два налични режима за калибриране:  

ръчно калибриране (М) и автоматично калибриране (А). 

Изберете желания режим от секция Калибриране в главното меню. 

• Автоматично калибриране (А) -Устройството е калибрирано автономно чрез 

софтуерния алгоритъм. Не е необходимо да поставяте капачката на обектива 

(сензорът е затворен от вътрешен затвор). 

• Ръчно калибриране (М) – Необходимо е устройството да се калибрира ръчно. 

➢ Натиснете за кратко бутони Нагоре (4) + Надолу (3) за калибриране на 

затвора, задръжте бутоните, за да калибрирате фона. 

➢ Капачката на обектива трябва да бъде затворена, за да калибрирате фона. 

 

 



СНИМАНЕ И ВИДЕОЗАПИС  
 

• Снимане: 

➢ Направете снимка с кратко натискане на бутон Надолу/Снимка (3). 

Изображението замръзва за 0.5 секунди, а в горния десен ъгъл на 

дисплея се появява икона „ “. 

➢ Снимката се запаметява във вградената карта с памет. 

• Видеозапис: 

➢ Натиснете и задръжте бутон Надолу/Снимка (3), за да започнете 

видеозапис. 

➢ Пояснение           ,  показващо времетраенето на записа, ще се появи 

в горния десен ъгъл на дисплея. 

➢ Червената точка в пояснението премигва по време на записа. 

➢ За да направите снимка по време на видеозаписа натиснете за кратко 

бутон Надолу/Снимка (3). 

➢ Спрете видеозаписа като натиснете и задържите бутон 

Надолу/Снимка (3). 

➢ Видеофайловете и снимките се запазват във вградената карта с 

памет, след преустановяването на записа. 

 
 

 

ЛАЗЕРЕН ДАЛЕКОМЕР 
 

FH25R има вграден лазерен далекомер. 
• Натиснете за кратко бутон Нагоре/Обхват (4), за да включите функцията на 

лазерния далекомер. 
• Червен курсор ще се появява автоматично на екрана, а пояснението в долната 

част на екрана, показва текущия режим на обхват и разстоянието на целта, 
посочена от курсора. 

• Има два вида режими на обхват: единичен обхват и непрекъснат обхват. 
Натиснете и задръжте бутон Нагоре/Обхват (4), за да превключите между 
двата режима. 

• В режим на единичен обхват, натиснете за кратко бутон Нагоре/Обхват (4), 

за да зададете диапазон. 

• В режим на непрекъснат обхват, разстоянието на целта, посочено от курсора, 

ще бъде обновявано автоматично на всяка 1 секунда. 

• Обхватът на измерване и точност е 600m±1m, и може да бъде повлиян от 

климатичните условия (мъгла, силен дъжд и др.). 

• След като приключите с измерването натиснете за кратко бутон Вкл./Изкл. 

(6), за да излезете от функциите на лазерния далекомер. 
 

ФУНКЦИЯ НА МЕНЮТО ЗА БЪРЗ ДОСТЪП 
   

Основните настройки (използване на функцията за гладко цифрово мащабиране, 

настройка на яркостта на дисплея, режим на изображение и регулиране на 
остротата) се сменят чрез контекстното меню. 

 

• В началния екран натиснете бутона за Меню М (5) - веднъж, за да влезете в 

контекстно меню 1 и контекстно меню 2, и съответно, за да излезете от менюто. 

• След като влезете в менюто, натиснете бутона Нагоре (4), за да зададете 

параметрите в горната част на екрана и натиснете бутона Надолу (3), за да зададете 

параметрите в долната част на екрана. 

• Гладко цифрово мащабиране – като натиснете бутона Нагоре (4), за да промените 

стойността на цифровото мащабиране от 1,0 на 4,0 в контекстно меню 1. 

• Режим на изображение – като натиснете бутона Надолу (3), за да промените 

режима на изображение в контекстно меню 1. Иконите от ляво на дясно са горещо 

бяло, горещо черно, горещо червено, гореща мишена, желязна и дъга. 

• Яркост на дисплея – като натиснете бутона Нагоре (4), за да промените нивото на 

яркост на дисплея от 1 до 4 в контекстно меню 2. 

• Острота на изображението - – като натиснете бутона Надолу (3), за да промените 

нивото на острота на изображението от 1 до 4 в контекстно меню 2. 

• Автоматично излизане от менюто възниква след 10 секунди неактивност. Можете 

да се върнете към началния екран също така и чрез кратко натискане на бутона за 

Вкл./Изкл. (6). 

 

 
 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



ФУНКЦИЯ НА ГЛАВНОТО МЕНЮ 
 

• В началния екран задръжте бутона за Меню М (5), за да влезете в главното 

меню. 

• Натиснете бутоните Нагоре (4) / Надолу (3), за да превключвате между 

отделните функции. 

• Натиснете бутон М (5), за да зададете параметрите на текущата опция, или 

за да отворите елемент от менюто. 

• Изберете опция „Още /More” и натиснете за кратко бутон М (5), за влезете в 

подменюто, или за още настройки. Задръжте бутона (5), за да излезете от 

менюто. 

• Автоматично излизане от менюто възниква след 10 секунди неактивност. 

Можете да се върнете към началния екран също така и чрез кратко натискане 

на бутона за Вкл./Изкл. (6). 

 

 

 

  

 

 

 

Състав и описание на Главното Меню 
 

Ultraclear – Избор на режима “Ultraclear” 

• Натиснете и задръжте бутон М (5), за да влезете в менюто. 

• Изберете опция „Ultraclear” . 

• Натиснете за кратко бутон М (5), за да вкл./изкл. функцията. 

• Когато режим “Ultraclear” е включен, контрастът на изображението е 

засилен, което е подходящо при дъжд, мъгла или други тежки 

метеорологични условия. 

Wi-Fi – Избор на Wi-Fi функция  

• Натиснете и задръжте бутон М (5), за да влезете в менюто. 

• Изберете опция „Wi-Fi” 

• Натиснете за кратко бутон М (5), за да вкл./изкл. функцията. 

• Иконата Wi-Fi се показва в горната лява лента на състоянието, когато е 

включена. 

 

Видео Изход – Избор на Video Out функция 

• Натиснете и задръжте бутон М (5), за да влезете в менюто. 

• Изберете опцията Видео Изход / Video Out 

• Натиснете за кратко бутон М (5), за да вкл./изкл. функцията. 

• Иконата за Видео Изход се показва в долния десен ъгъл, когато е включена. 

 

PiP Mode – Избор на функция Картна в Картина / PIP 

• Натиснете и задръжте бутон М (5), за да влезете в менюто. 

• Изберете опция „PIP” 

• Натиснете за кратко бутон М (5), за да вкл./изкл. функцията. 

• Изображение с увеличение 2x в отделен прозорец, се появява в горната част на 

дисплея едновременно с главното изображение. 

 

Дигитален Компас – Изберете „Дигитален Компас“ 

• Натиснете и задръжте бутон М (5), за да влезете в менюто. 

• Изберете опция „Дигитален Компас“ 

• Натиснете за кратко бутон М (5), за да вкл./изкл. функцията 

• Иконата за Компас е изобразена в горния център на изображението. 

 

Сензор за движение – Изберете „Сензор за движение“ 

• Натиснете и задръжте бутон М (5), за да влезете в 

менюто. 

• Изберете опция „Сензор за движение“ 

• Натиснете за кратко бутон М (5), за да вкл./изкл. 

функцията 

• Когато е активиран, съответните функции ще се появят 

от дясната страна на изображението, хоризонталната скала представлява ъгъла на 

наклона, докато вертикалната скала представлява ъгъла на терена. 

 

Автоматично изключване на дисплея – Изберете „Аuto Display-Off” 

• Натиснете и задръжте бутон М (5), за да влезете в менюто. 

• Изберете опция „Автоматично изключване на дисплея“. 

• Натиснете за кратко бутон М (5), за да вкл./изкл. функцията 

 

 

Единица за дължина – Изберете „Единица за дължина“.  

Имате избор между две единици за дължина: метър (М) и ярд (Y) 

• Натиснете и задръжте бутон М (5), за да влезете в менюто. 

• Изберете опция „Единици за дължина / Length unit“. 

• Натиснете за кратко бутон М (5), за да изберете М или Y. 



 

Още -  Направете още настройки. 

• Натиснете и задръжте бутон М (5), за да влезете в менюто. 

• Изберете опцията „Още“ 
• Натиснете за кратко бутон М (4), за да влезете в подменюто за повече настройки. 

 

Режим на калибриране – Изберете „Режим на калибриране“ 

Има два режима на калибриране: Автоматичен (А) и Ръчен (М). 

• Натиснете и задръжте бутон М (5), за да влезете в менюто. 

• Изберете опцията „Режим на калибриране“ 

• Натиснете за кратко бутон М (5), за да изберете А или М 

 

Автоматично (А) 

Изискванията за калибриране в автоматичния режим се определят от софтуерния 

алгоритъм, като процесът на калибриране започва автоматично. 

 

Ръчно (М) 

Потребителят самостоятелно задава изискванията за калибриране според 

изображението, което се наблюдава. 

 

   Оттенък на изображението – Изберете „Оттенък на изображението“ 

Можете да изберете между студен оттенък (С) или топъл оттенък (W). 

• Натиснете и задръжте бутон М (5), за да влезете в менюто. 

• Изберете опцията „Image Hue“. 

• Натиснете за кратко бутон М (5), за да изберете C или W. 

 

Студен оттенък (C) 

Изображението ще бъде по-контрастно с по-очевидни цели. 

 

Топъл оттенък (W) 

Изображението ще бъде по-меко, може да намали визуалната умора на 

наблюдателя, а продължителното наблюдение не е ослепително. 

 

Калибриране на дефектни пиксели 

При използване на устройството на сензора могат да се появят дефектни пиксели: 

т.е. ярки или тъмни точки с постоянна яркост, които се виждат на изображението. 

Серията Finder предлага възможност за премахване на всякакви дефектни пиксели 

на сензора, както и за отмяна на всяко изтриване. 

• Отворете подменюто чрез натискане на бутон М (5). 

• Изберете опцията „Калибриране на дефектни пиксели“ 

• Натиснете за кратко бутон М (5), за да влезете в интерфейса за калибриране 

на дефектни пиксели. 

• На дисплея ще се появи курсор под формата на бял кръст. 

• В долния ляв ъгъл на дисплея ще се появи 2x увеличено изображение в 

областта на кръстосания курсор, което е необходимо за улесняване на 

търсенето на дефектния пиксел и за подравняване на маркера с него. 

• В долната част на дисплея ще се появи пояснение, което показва текущия 

брой калибрирани дефектни пиксели, посоката на движение (хоризонтално 

↔ вертикално ↕) и позицията на курсора. 

• Хоризонталните и вертикалните стрелки показват да преместите курсора в 

съответствие с координатите по осите X и Y. 

• С кратко натискане на бутон М (5) превключвате посоката на движение от 

хоризонтално към вертикално и обратното. 

• Иконата и текста ще се променят от бяло в синьо, когато посоката е 

активирана. 

• Използвайте бутоните Нагоре (4) / Надолу (3), за преместване на курсора, за 

да приведе центъра си в съответствие с дефектните пиксели. С кратко 

натискане, за да преместите 1 пиксел и дълго натискане, за да преместите 10 

пиксела едновременно. 

• След като изравните курсора с дефектния пиксел, натиснете за кратко бутона 

за Вкл./Изкл. (6), за да изтриете дефектния пиксел. 

• След това, като преместите курсора през дисплея, можете да изтриете 

следващия дефектен пиксел. 

• Натиснете за кратко бутона за Вкл./Изкл. (6) отново в същата позиция, за да 

отмените калибрирането. 

• Задръжте бутона за Вкл./Изкл. (6), за да отмените всички калибрирания, 

извършени при тази операция. 

• За да излезете и запишете функцията за калибриране на дефектни пиксели, 

натиснете и задръжте натиснат бутона M (5). 

• Ако не извършите никаква операция в рамките на 10 секунди, устройството 

автоматично ще излезе от интерфейса без да съхрани данните. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Калибриране на компаса – калибриране на дигиталния компас 

 

• Отворете подменюто като натиснете бутон М (5). 

• Изберете опция „Калибриране на компас“ с бутоните Нагоре (4) / Надолу (3). 

• Влезте в интерфейса за калибриране на компаса с кратко натискане на бутон 

М (5). 

• Икона с формата на триаксиална координатна 

система ще се появи на екрана. 

• Завъртете устройството поне веднъж на 360° в 

трите аксиални посоки за 45 секунди според 

посоката, показана като икона, за да завършите 

калибрирането на компаса. 

Натиснете бутона за Вкл./Изкл. (6), за да прекъснете процеса и да излезете от 

калибрирането без да запазите настройките в рамките на 30 секунди. 

 

Настройки на часа – нулиране на системната дата и час 

• Отворете подменюто чрез натискане на М бутон 

(5). 

• Изберете опцията „настройка на часа“. 

• Влезте в интерфейса за настройка на времето с 

кратко натискане на бутон М (5), който се показва 

като Година.Месец.Ден  Час: формат  

• Натиснете за кратко бутон М (5), за да превключите между цифрите. 

• Изберете правилната стойност чрез кратко натискане на бутоните Нагоре (4) 

/ Надолу (3). 

• Задръжте бутон М (5), за да излезете от интерфейса за настройка на часа. 

 
Системна информация -  Вижте системната информация за устройството 

 

• Отворете подменюто чрез натискане на М бутон (5). 

• Изберете опцията „Системна информация“. 

• Вижте системната информация чрез кратко натискане на бутон М (5). 

• Задръжте бутон М, за да излезете от подменюто. 

 

Възстановяване на фабричните настройки  

• Отворете подменюто чрез натискане на М бутон (5). 

• Изберете опцията „Възстановяване на фабричните настройки“  

• Влезте в подменюто за „Възстановяване на фабричните настройки“ с кратко 

натискане на бутон М (5). 

• Изберете опция „“ , за да възстановите фабричните настройки или „х“ за 

отмяна, с бутоните Нагоре (4) / Надолу (3). 

• Потвърдете избора си с кратко натискане на бутон М (5). 

         Следните настройки могат да бъдат възстановени към тяхното фабрично 

състояние: 

Режим на изображение – горещо бяло 

Дигитално увеличение – х1 

Оттенък на изображението – топъл 

Яркост на дисплея  - ниво 3 

Острота на изображението -  ниво 1 

Режим на калибриране – автоматичен 

Системна дата и час – 00:00 2020/01/01 

Видео Изход / PiP / Компас / Сензор за движение – изключен / Автоматично 

изключване на дисплея / Режим Ultraclear / Wi-Fi – изключен 
➢ Бележка: Връщането към фабрични настройки ще форматира паметта, затова запазете данните 

си предварително. 

 

Връщане към главното меню 

 

• Отворете подменюто чрез натискане на М бутон (5). 

• Изберете опцията „Връщане към главното меню“. 

• Върнете се към главното меню чрез кратко натискане на бутон М (5). 
 

 

Wi-Fi функция 

Устройството е оборудвано с безжична комуникация с външни устройства 

(компютър, смартфон) чрез Wi-Fi. 

• Натиснете и задръжте бутон М (5), за да влезете в менюто. 

• Изберете опцията „Wi-Fi” 

• Натиснете за кратко бутон М (5), за да включите функцията Wi-Fi. 

• Устройството се разпознава от външни устройства под името 

„Finder_xxxxx-xxxxxx”, xxxxx-xxxxxx” е серийният номер на прибора. 

• Въведете паролата на външното устройство и осъществете връзката. 

Първоначалната парола е 12345678. 

• След което устройството може да бъде управлявано чрез приложението. 
 

Задаване на име и парола за Wi-Fi 

Можете да зададете име и парола за Wi-Fi в приложението. 

• Кликнете върху иконата за настройки в приложението, за да влезете в 

интерфейса за настройки. 



• В текстовото поле въведете и потвърдете името (SSID) и паролата на новата 

Wi-Fi. 

• Рестартирайте устройството, за да потвърдите новото име и парола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия за валидност на гаранцията 

 

 

 

Гаранцията не се признава за повреди и дефекти възникнали в следствие 

на: 

 

1. Неправилно използване на прибора, като насочване към силни източници 

на топлина (слънце, огън и др.). 

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 ще бъде извършен от 

производителя, фирмата си запазва правото да удължи срока за 

ремонт, който ще бъде договорен с потребителя. 

 

 

Сведения за ремонта 

 

Начало 

на 

ремонта 

Приключване 

на ремонта 

Извършена 

ремонтна 

дейност 

Контрол 

ОТК 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 


