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1. MEGJELENÉS 

1.1. MÉRETEK 

 

*Az eszköz méretei különböző típusok esetén elkérhetőek lehetnek. 

1.2. A KÉSZÜLÉK 

 

 
 
 

Nyomva tartás esetén: Be -és kikapcsolás 
Egyszeri megnyomásnál: Menü megnyitása / Művelet megerősítése 

 
 

Vissza gomb: Visszalépés a főmenübe / előző menübe 

  Navigációs gombok: 
Paraméterek kiválasztása 
(A megerősítéshez a          gombot kell lenyomni) 
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 Töltést visszajelző LED Amikor a készülék töltődik a LED pirosan világít. 

  Teljes feltöltöttségnél a LED fénye zöld. 

 USB csatlakozó  A berendezést USB kábelen keresztül tudjuk tölteni. 

A pillanatképek kiexportálása is az USB csatolófelületen 

tud megtörténni. 

 Ravasz Pillanatkép készítéséhez húzza meg a ravaszt. 

  Bekapcsolt lézer funkciónál a ravasszal lehet a 

  lézerfényt ki/bekapcsolni. 

 

FIGYELEM: A kibocsájtott lézersugárzás szemsérülést, bőrégést okozhat, valamint gyúlékony anyagok 

belobbanásához vezethet! 

Mielőtt engedélyezi a Kiegészítő fény (Light Supplement) funkciót, győződjön meg arról, hogy a lézer előtt nincsen 

élőlény vagy gyúlékony anyag! 
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2. ALAPMŰVELETEK 

2.1. A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE 

Lépések: 

1. Nyissa ki a készülék tetején található fedőelemet 

2. Dugja össze a mellékelt töltőadaptert az USB kábellel 

3. Csatlakoztassa a kábelt a készülék USB aljzatába 

 

2.2. KIJELZŐ 
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2.3. PILLANATKÉPEK KÉSZÍTÉSE 

Lépések: 

1. Élőképes nézetben húzza meg a Ravaszt, hogy pillanatképet készítsen. 

A kép ekkor kimerevedik és a készülék kijelzőjén megjelenik a készítéskor aktuális hőmérsékleti információ. 

2. Nyomja meg a          gombot a kép elmentéséhez. Az elvetéshez pedig nyomja meg a          gombot. 

Ezzel visszatér az élőképes nézethez. 

 

 Megjegyzés 
Aktív PC-s kapcsolat esetén nem tud pillanatfelvételt készíteni. 

 

2.4. PILLANATKÉPEK MEGTEKINTÉSE 

Lépések: 

1. Navigáljon a Menu > Picture menüponthoz. 

2. Nyomja le a          gombot, hogy megjelenítse a kiválasztott képet. A fel és le nyilak segítségével tud navigálni 

a képek között 

 

 Megjegyzés 
Kép törléséhez nyomjon a          gombra a kiválasztott képen. 

 

 

 

 

 


