
 

 

 

 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 



1. ОПИСАНИЕ 

 

Серията Clip T е една от най-компактните и евтини термални насадки на пазара, 

използва се основно с дневни прицели, има ниска консумация на енергия и 

миниатюризация. 

 

2. КОМПОНЕНТИ 

 

1. Обектив 

2. Бутон за включване (P) 

3. Type-C интерфейс 

4. Бутон за меню (М) 

5. Отделение за батерията 

6. Заключващ пръстен на окуляра 

7. Интерфейс на окуляра 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

• 12m термален детектор 

• Високо качество на изображението 

• Най-компактният размер 

• Ултра леко тегло 

• Ниска консумация на енергия и дълга издръжливост 

• HD резолюция, OLED дисплей 

• IP67 

 

4. ИНСТРАЛИРАНЕ НА БАТЕРИЯТА 

 

• Отстранете капачката на батерията, като я развиете обратно на 

часовниковата стрелка 

• Поставете батерията CR123 с положителния полюс навътре 

• Върнете капачката на батерията в корпуса и завийте по посока на 

часовниковата стрелка, докато стегнете 

 

Съвети: 

➢ Избягвайте да премахвате О-образния уплътнителен пръстен. 

➢ Обърнете внимание полюсите на батерията да са поставени в 

правилните посоки. 

 

 

 

 



5. МОНТИРАНЕ НА Clip T НА ДНЕВНА ОПТИКА 

Преди да инсталирате Clip T на вашата дневна оптика, трябва да се извърши 

следната подготовка: 

• Изберете адаптер (9) с вложка с необходимия диаметър, в зависимост от 

размера на външния диаметър на обектива на вашата дневна оптика. 

• Пригответе преходник с резба (8), която може да съвпадне с резбата на 

окуляра на Clip T и металния адаптер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ИНСТАЛИРАНЕ 

• Инсталирайте преходника  (8) в Clip T, като завъртите по посока на 

часовниковата стрелка по протежение на резбата. 

• Завъртете заключващия пръстен на окуляра (6) обратно на часовниковата 

стрелка, за да заключите преходника. 

• Инсталирайте преходника (8) напълно в адаптера (9). 

• Инсталирайте напълно адаптера с Clip T върху обектива (10) на вашата 

дневна оптика. 

• Дръпнете дръжката (11) на адаптера, за да го заключите върху оптиката 

ви. Проверете дали адаптера (9) е плътно прилепнал върху обектива (10). 

• Ако има място или ако лостът не може да достигне заключващото 

положение, регулирайте заключващият винт с шестостепенния гаечен 

ключ, за да сте сигурни, че адаптерът плътно приляга върху обектива. 

 

Съвети: 

➢ Clip T може да бъде монтирана в грешно положение, докато 

затягате резбата на винта, променете нейното положение чрез 

регулиране на заключващия пръстен на окуляра. 

➢ Резбата на интерфейса на окуляра (7) на серията Clip T е M30*1.0. 

➢ В пакета на Clip T ще бъде предоставен преходник за адаптер с 

вътрешна резба М52*0.75. 

 

 



 

6. ИКОНИ НА МЕНЮТО/ЛЕНТА НА СЪСТОЯНИЕТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ОПЕРАЦИИ 

7.1. ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ 

Натиснете и задръжте (Р) бутона (2), за да включите устройството. Изчакайте 3 

секунди, за да влезете в домашния интерфейс. 

 Натиснете и задръжте (Р) бутона (2), докато отброяването достигне до 0 и 

отпуснете бутона, за да изключите устройството. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.2. РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ 

Натиснете и задръжте (P) бутона (2), докато не се появи обратното броене, отпуснете 

бутона в рамките на 3 секунди, за да активирате режима на готовност. 

Натиснете (Р) бутона (2) отново за кратко, за да излезете от режима на готовност. 

 

7.3. ЛЕНТА НА СЪСТОЯНИЕТО 

В домашния интерфейс има подсказки за системна информация в долната част на 

екрана, включително: Палитра, Яркост на екрана, Режим на калибриране, Индикатор на 

батерията и др. 

 

 



7.4. КАЛИБРИРАНЕ 

              За калибриране на затвора натиснете за кратко (P) бутона (2) в домашния интерфейс. 

7.5. ДВИЖЕНИЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО 

 

Натиснете и задръжте (Р) бутона (2) и (М) бутона (4), за да влезете в интерфейса за 

движение на изображението. 

• Разстоянието и посоката на движение по оста Х и У се появяват на интерфейса. 

➢ Натиснете за кратко (Р) бутона (2), за да се придвижите нагоре с един пиксел. 

➢ Натиснете продължително (P) бутона (2), за да се придвижите нагоре с десет 

пиксела. 

➢ Натиснете и задръжте (Р) бутона (2) постоянно, за да се движите 

непрекъснато нагоре. 

➢ Натиснете (М) бутона (4), за да се придвижите надолу, като режимът на 

настройка е същият като стъпките упоменати по-горе. 

 

• Натиснете (Р) бутона (2) и (М) бутона (4) едновременно за превключване на посоките 

на движение. 

• Докато превключвате на хоризонтално движение, натиснете (Р) бутона (2), за да се 

придвижите наляво и (М) бутона, за да се придвижите надясно. Методът на 

движение е същият като вертикалния по оста У. 

• Натиснете едновременно и продължително (Р) бутона (2) и (М) бутона (4), за да 

запазите данните за калибриране. След като запази данните, устройството ще излезе 

от този интерфейс след 2 секунди. 

Съвети: Докато е в състояние на неактивност , устройството ще излезе от интерфейса за 

движение на изображението за 30 секунди, без да запази данните. 

7.6 МЕНЮ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП 

 

В домашния интерфейс натиснете за кратко (М) бутона (4), за да влезете в менюто за бърз 

достъп. Опциите в менюто за бърз достъп са следните: Палитра – Яркост на екрана – 

Калибриране – Изход. 

• Палитра: Натиснете за кратко (Р) бутона (2), за да превключите между Горещо 

бяло – Горещо черно – Горещо червено – Псевдо цвят. 

• Яркост на екрана: Натиснете за кратко (Р) бутона (2), за да регулирате яркостта на 

екрана между четири нива. 

• Калибриране: Натиснете за кратко (Р) бутона (2), за да превключите между 

Автоматичен (А) режим и Ръчен (М) режим. 

 

 

 

 

 

 



7.7 Type-C режим 

 

В домашния интерфейс, докато устройството е свързано с кабел тип-С, натиснете и 

задръжте (М) бутона (4) и междувременно бързо натиснете (Р) бутона (2) пет пъти, за да 

активирате Type-C режима за актуализиране на фърмуера. 

Повторете предишните стъпки или изключете USB кабела, за да излезете от Type-C 

режима. 

 

8.   ВНИМАНИЕ 

• Не насочвайте прибора директно към слънцето; 

• Пазете лещите от контакт с остри предмети; 

• Моля  използвайте стандартна батерия. Не изхвърляйте използваните батерии 

навсякъде или в огън; 

• Избягвайте да излагате прибора в среда с висока температура (60°C); 

• Избягвайте късо съединение; 

• Избягвайте да поставяте устройството в огън. 

 

9. ПОДДРЪЖКА 

• Полирайте устройството с мека кърпа, напоена с определено количество алкохол; 

• За да се погрижите за лещите, първо премахнете праха от лещите на окуляра и 

обектива, след което избършете леко с въглен или абсорбиращ памучен тампон, 

потопен в неметилиран алкохол. 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ: 

Модел CTP13 

Резолюция, пиксели 256х192 

Големина на пиксела, m 12 

NEDT, mk ≤50 

Честота на опресняване, Hz 25 

Обектив, mm 13 

Обхват на полезрение (°) 13.5х10.1 

Увеличение 1х 

Обхват на откриване, m 675 

Дисплей  0.39“ OLED 

Резолюция дисплей 1024х768 

Батерия CR123 (3.7V)х1 

Консумация на енергия, mW ~ 800 

Максимален живот на батерията (t=25°C), h ≤3.5 

Температура на работа, °C -20~+50 

IP Rating IP67 

Размери, mm 79х52х46 

Тегло (без батерия), g ≤140 

USB Type Type-C 

Интерфейс на окуляра М30х1.0 

 
• Могат да бъдат направени подобрения на дизайна и софтуера на този продукт, за да подобри своите 

потребителски функции. 

• Техническите параметри на устройството могат да бъдат подобрени без предварително уведомление на клиента. 
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