
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAIM SCT35 
 



1. Описание 

Серията Saim  е нискотарифен термален прицел, който може да се монтира върху различни 

огнестрелни оръжия за нощно ловно и прицелно наблюдение. Компактният му размер и 

олекотеният дизайн го правят лесен за  носене. Това, което го прави изключителен, са дългите 

работни часове и голямата способност да открива, разпознава и идентифицира обекти или 

цели бързо и  лесно. Серията  Saim  е ефективна при близки и дълги разстояния, независимо 

от леките и сурови климатични условия, тоест в пълен мрак, през тежък дим, мъгла и  прах. 

 

Фиг.1 Бутони за  управление 
 

2. Сглобяване на батерията 
 

Фиг.2 Монтаж на батерията 
 

➢ Отворете капака на отделението за батерията, в посока на часовниковата стрелка, 

в съответствие със схемата на капака. 



➢ Монтирайте батериите правилно, както е показано на фигура 2. 
 

➢  Когато приключите,  затворете  и  натискате  капака  на батерията,    докато  чуете    

"щракване",  за да се уверите, че капака е  правилно монтиран. 

 

 

Внимание! 
 

 Само батериите за еднократна употреба се поддържат! Съществуват рискове за 

използване на акумулаторни батерии поради нестандартно  качество. 

 Моля, не използвайте различни видове батерии или батерии с различни нива на 

мощност. 
 

 Серията Saim  поддържа външно захранване чрез  Type-C  кабел с USB икона, 

показана на  екрана. 

 

 

3. Инструкции за икони 
 

 Режим на изображение: Бяло горещо 
 

 Режим на изображение: Черно горещо 
 

 Режим на изображението: Червено горещо 
 

 Режим на изображение: Цвят 

/ / / Мащабиране на E 

    Яркост на дисплея 
 

    Острота на изображението 
 

 Час и дата 
 

 Режим Ultraclear 
 

 Wi-Fi интернет 
 

 Режим за автоматична корекция 
 

  Видеото е навън 
 

 Pip 

 Цифров компас 

 Датчик 
 

 Тип Батерия 

 Тип на нулиране  
 

 Повече 

 Зануляване 
 

 Калибриране на пикселите 

 Калибриране на компас 
 

 Системна информация 
 

 Възстановяване на фабричните настройки 
 

 Връщане към главното меню 

 
  Индикатор на батерията 



4. Операция 

4.1 Захранване вкл./изкл. 
 

Когато устройството е изключено, натиснете продължително бутона P  за 3s и изчакайте 6s, 

докато термичното изображение се появи, за да стартира устройството. 

Когато устройството е включено, натиснете продължително бутона P  за 5s, докато се появи 

менюто с опции за изключване, изберете 
 

√ да се изключи и×× да се откажете. След това натиснете бутона  M,  за да потвърдите избора. 

 

4.2 Регулиране на диоптъра 
 

Завъртете фокусния пръстен за нагласата на окуляра, за да получите най-ясното 

изображение след зареждане на устройството. 

 
 

4.3 Настройка на фокусното разстояние 
 

Операцията на фокусиране се извършва чрез завъртане на пръстена за настройка на обектива. 

 

 

4.4 Калибриране 
 

Кратко натискане на бутона M + C за корекция на затвора и продължително натискане за 

корекция на фона. 

 

 

4.5 Заснемане на снимки и видеозапис 
 

Кратко натискане на бутона C,  за да направите снимка. Изображението ще застине за 0,5s, а 

иконата на камерата се показва в горния десен ъгъл на екрана, когато функцията работи. 

Натиснете продължително бутона C  за запис на видео и времето за запис е посочено в горния 

десен ъгъл. Натиснете отново бутона C,  за да излезете от записа, когато приключите (Имайте 

предвид, че видеото няма да бъде записано, ако пропуснете процеса и вместо това изключите 

изведнъж устройството). 

Снимките и видеоклиповете могат да се четат на компютъра чрез USB кабел. 



 

4.6 Вкл./изкл. 
 

➢ Първо, натиснете и задръжте натиснат  бутона P+C  и едновременно с това натиснете   

бутона M  четири  пъти,  за да извикате функцията за скалата, при използване за първи 

път. 

➢ След това натиснете продължително P  +  M  +  C бутон едновременно за 7 секунди, за 

да активирате бутона Shortcut  за включване/изключване на скалата. Тази функция 

трябва да се активира, когато скалата е активирано  първоначално. 

Бележки 
 

⚫ Когато скалата е изключена, всички операции, свързани с нея, ще бъдат скрити в 

менюто, включително настройката на цвета и шаблона на щифта (в контекстното меню 

3), работата на нулата и дефектната корекция на пикселите в главното меню. 

 

 

5. Стадиометричен Далекомер 

➢ Натиснете продължително бутона P  +  M,  за да въведете  интерфейса на 

стадиометричния  далекомер, и две хоризонтални линии ще се появят в горната и 

долната позиция на курсора.   

➢ Регулирайте хоризонталните линии към целевата позиция с бутона P  или  C.   
 

➢ Иконата вляво показва приблизителното разстояние на съответната цел. 
 

➢ Натиснете продължително бутона M,  за да излезете към интерфейса на   далекомера  

Фиг.3 Стадиаметричен интерфейс за измерване 

https://cn.bing.com/dict/search?q=P&FORM=BDVSP6&mkt=zh-cn
https://cn.bing.com/dict/search?q=click&FORM=BDVSP6&mkt=zh-cn
https://cn.bing.com/dict/search?q=M&FORM=BDVSP6&mkt=zh-cn
https://cn.bing.com/dict/search?q=four&FORM=BDVSP6&mkt=zh-cn
https://cn.bing.com/dict/search?q=times&FORM=BDVSP6&mkt=zh-cn


6. Меню за преки пътища 

В нормален режим на показване, кратко натискане на   бутона M, за да изведете контекстното 

меню. Страницата включва режим на изображението, рязкост на изображението, E-zoom, 

яркост на дисплея, цвят на скалата, модел на скалата, за подробности, както е показано в 

таблица1. 

в таблица1. Меню за преки пътища 
 

Време за 

натискан

е на M 

Бутона 

 

 

Меню за преки пътища 

 

 

Операция 

 

 

 

 

 

 

 

1 път 

Настройка за електронно мащабиране и 

яркост (в контекстното меню1) 
 

 

 

➢ Кратко натискане на 

бутона  P, за да се 

извърши настройката на 

стойността на Е-

мащабиране, варираща от 

ниво едно до  четири. 

➢ Кратко натискане на 

бутона C, за да се 

извърши настройка от 1 

до 4 ниво на  яркост. 

 

 

 

 

 

 

 

2 пъти 

Настройка за режим на изображение и 

острота (в контекстното меню2) 

 

 

 

➢ Кратко натискане на 

бутона P,  за да се 

извърши режим на 

изображение настройка -

бял горещ, черен горещ, 

червен горещ и  цвят. 

➢ Кратко натискане на 

бутона C,  за да се 

извършат настройките за 

ниво на рязкост от 1 до 4.   



 

 

 

 

 

 

 

3 пъти 

Настройка на цвят и шарка  

(в контекстното меню3) 

 

➢ Кратко натискане на 

бутона P,  за да се 

извърши настройката на 

цвета на червено -бяло, 

черно, червено и зелено. 

➢ Кратко натискане на 

бутона C, за да се 

извърши настройките на 

шаблона на скалата.   

 

4 пъти 

Изход от менюто за преки пътища и 

връщане към 

 

Видеоклипове 

 

—— 

 

 

7. Главно меню 

➢ В нормален режим на показване продължително натискане на бутона M,  за да 

влезете в главното меню. Елементите от нагоре до долу са:  Режим Ultraclear,  

автоматична корекция,  Wi-Fi,  видео навън,  PIP,  компас, сензор за движение, тип 

батерия, тип нулиране,  още. 

➢ Превъртете нагоре и надолу, за да  превключите между функционалните елементи 
докато фонът стане син. 

 

➢ Натиснете кратко бутона M,  за да зададете параметрите на текущата опция или 

отворете менюто. 

 

Фиг.4 Главно меню 



7.1 Режим за  Ултра чисто изображение 
 

Ultraclear Mode ще даде повече подробности за изображението в тежки метеорологични условия 

като проливни дъжд, сняг и мъгла. 

 

 

7.2 Wi-Fi интернет 
 

Серията SCT Saim  е оборудвана с безжична комуникация с външни устройства (компютър, 

смартфон) чрез Wi-Fi. 

➢ Включете Wi-Fi  в главното меню. След това устройството ще бъде разпознато от 

външно устройство. 

➢ Въведете паролата на външно устройство и установете връзка. Първоначалната 

парола е 12345678. 

➢ И тогава устройството може да се контролира чрез APP, като например правене на 

снимки и запис. Междувременно снимките и видеоклиповете ще се съхраняват 

във външното устройство. 

 

7.3 Тип батерия 

3.7v е избран за презареждаеми батерии, а 3V е за нормални батерии. 

 

 
7.4 Повече (разширени настройки) 

Под интерфейса на главното меню изберете опцията "Още", щракнете върху бутона M,  за 

да влезете в менюто за допълнителни настройки, които включват нулиране, калибриране на 

дефектни пиксели, калибриране на компаса, системна информация, фабрични настройки и 

връщане към главното меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4.1 Зануляване 
 

Преди да включите настройката за нулиране, уверете се, че скалата е включена и е избран 

тип нулиране в разширеното меню. 

➢ Изберете опцията "Нулиране" с бутон P или C и натиснете кратко бутона M,  за да 

въведете интерфейса, както е показано на фигура 6. В интерфейса за нулиране, 

позицията се показва като малък кръст за регулиране на позицията.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Интерфейс за нулиране 

 

➢ След това преместете кръста на скалата към центъра на мишената на 100 метра и 

гледайте ос-каналната линия на цевта да сочи центъра на мишената и  стреляйте. 
 

➢ Намерете дупката от куршума след стрелбата. 
 

➢ Ако дупката на куршума може да се види на екрана на дисплея: 
 

 Поддържайки позицията на устройството фиксирана, натиснете 

продължително бутона M + C    едновременно, за да замразите изображението, 

и в горния ляв ъгъл на екрана се появява икона на снежинка.   

 Преместете позицията на скалата на позицията на действителната точка на 

удара с бутона P  или C.   Кратко натискане на бутона M,  за да превключите 

посоката на движение по скалата нагоре/надолу и ляво/дясно. 

 Натиснете и задръжте бутона M,  за да запишете и излезете, когато  сте готови. 
 

➢ Ако дупката от куршума не може да се види на екрана на дисплея: 
 

 Като държите позицията на устройството фиксирана, измервайте 

хоризонталното и  вертикалното  разстояние между целта  и дупката от куршума.  

 В зависимост от измереното разстояние, позицията на скалата се премества 

чрез натискане на P  или  C-бутоните, докато разстоянието, отбелязано върху 

плочата на скалата, съответства на измереното разстояние. Кратко натискане 

на бутона M,  за да превключите посоката на движение между нагоре/надолу 

и  ляво/дясно. 



 Натиснете и задръжте бутона M,  за да запишете и излезете, когато  сте готови. 

Бележки: 

➢ За да се гарантира точността на позицията, прицелете се в мишената отново и 

повторете операциите, докато целта не бъде  улучена. 

➢ В интерфейса за нулиране, скалата се движи с един пиксел с кратко натискане на 

бутон M  или  C  в съответната посока, а за преместите десет пиксела с 

продължително натискане. Полето на скалата в горната и лявата част на екрана 

показва разстоянието на движение на скалата. Цифрата на полето на скалата се 

променя с 1,71 см с всяко едно-пикселно движение. Номера на полето на скалата се 

променя с 1,71cm на разстояние 100 метра при всяко движение на пикселите или се 

променя с 0,62 инча на разстояние 100  ярда. 

➢ Кратко натиснете бутоните P + M + C  едновременно, за да превключвате мерните 
единици (cm /m,  инч/ярд). 

 

➢ В интерфейса за нулиране има бяла точка, която представлява оригиналната 

позиция на скалата преди калибриране. 

➢ След нулиране центърът на скалата ще бъде променен съответно. 

 

 

7.4.2 Калибриране на дефектни пиксели 
 

➢ Изберете   опцията  "Калибриране на дефектни пиксели"    с  P  или  C  бутон. След 

това  натиснете     
 

M бутон за въвеждане на интерфейса, както е показано на фигура 7. 
 

Фиг.7 Интерфейс за калибриране на дефектни пиксели 
 

➢ В интерфейса за калибриране на дефектен пиксел натиснете кратко бутона P  или  

C,  за да преместите скалата нагоре/надолу или наляво/надясно. Кратко натискане 

на бутона M,  за да превключите посоката на движение между нагоре/надолу и  

ляво/дясно. 



➢ След като изберете дефектните пиксели, натиснете и задръжте натиснат бутона   P  и  
C,  

  



за да извършите калибриране, и натиснете същия бутон отново на същата позиция за отмяна. Броят 

на калибрираните дефектни пиксели се показва в долната част на екрана. 

➢  Повторете процеса  по-горе,    докато се калибрират  всички  дефектни  пиксели, след   
което  натиснете М, за да запишете и излезете. 

 

 

7.4.3 Калибриране на компас 
 

➢ Изберете опцията "Калибриране на компас" с P  или  C и натиснете кратко 

бутона M,   за да въведете интерфейса за калибриране на компас (както е показано 

на фигура  8). 

➢ Уредът се завърта в три аксиални посоки за 30 секунди в съответствие с 

показаната посока, за да завърши калибрирането. 

 

Фиг.8 Интерфейс за калибриране 

на компас 

 

7.4.4 Системна информация 

➢ Изберете опцията "Информация за системата" с бутона P  или  C и натиснете 

кратко бутона M,   за да изведете информация за версията на софтуера.   

 
 

7.4.5 Връщане в начално състояние по подразбиране 
 

➢ Изберете опцията "Нулиране на по подразбиране" с бутона P  или  C,  след което 

натиснете кратко бутона  M,  за да въведете интерфейса за нулиране, както е 

показано на фигура  9. 



 

9 Интерфейс за нулиране по 

подразбиране 
 

➢ Кратко натискане на бутона P или C,  за да направите избор. "√" е да се върнете към   
 

"×" е да се откажете. 
 

➢ Когато приключите, кратко натискане на бутона P,  за да потвърдите избора и 

устройството ще се рестартира. 

 
7.4.6 Връщане към главното меню 

 

➢ Изберете опцията "Връщане" с P  или  C и натиснете кратко бутона M, за да се 

върнете към главното  меню. 

 

 

8. Инструкции за преките пътища 

За бързото реализиране на често използваните функции серията Saim  SCT направи 

бутоните по подразбиране за преките пътища на най-често използваните функции в 

интерфейса за наблюдение. 

2. Таблица 2. Инструкциите за бутона за пряк път 
 

Бутона Кратко натискане Дълго натискане 

Бутон button P Функция готовност вкл./изкл. Включване/изключване на 

захранването 

Бутон M Отваряне на контекстното меню Отваряне на главното меню 

Бутон C Заснемете снимка Видеозапис 

Бутон M + C Корекция на затвора Корекция на фона 

Бутон P + M Мащабиране на E функция на далекомера 

Бутон P + M + C 2. Превключете мерните 

единици между cm/m/inch/yard 

 
-- 



9. Спецификация 
 

Модел SAIM SCT35 

Разделителна способност, пиксели 384×288 

Размер на пикселите, μm 12 

Кадрова честота, Hz 50 

Обектив, мм 35 

Зрително поле 7,5°× 5,7° 

Дисплей 1280×960 LCOS 

Увеличение, x 2.86-11.44 

Тип батерия CR123×2 

Време на работа, h 3.5 

Wi-Fi и рекордер √ 

Компас  √ 

Тегло (без батерии), g ＜420 

Размери, мм 195×60 ×60 

Детективската полиция, м. 

(Размер на целевия размер: 

1,7m*0,5m, P(n)=99%) 

1818 

Вградена памет, GB 8 

Тип USB Тип В 
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