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1.2  Функция

1.1  Кратко  описание

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Глава  1  Общ  преглед

1

Връзка  с  клиентски  софтуер

Устройството  поддържа  DPC  (корекция  на  дефектни  пиксели)  и  FFC  (корекция  на  плоско  поле),  които  могат  да  

оптимизират  качеството  на  изображението.

Устройството  може  да  засече  разстоянието  между  целта  и  позицията  за  наблюдение.

Термичният  монокуляр  HIKMICRO  LYNX  &  LYNX  Pro  поддържа  функции  за  наблюдение,  измерване  на  разстояние,  

гореща  точка  и  т.н.  Вграденият  термичен  детектор  с  висока  чувствителност  ви  осигурява  ясна  видимост  дори  в  пълна  

тъмнина.  Монокълът  се  прилага  главно  при  сценарии  като  лов,  търсене  и  спасяване,  туризъм  и  пътуване.

Устройството  може  да  прави  моментни  снимки,  да  записва  видеоклипове  и  да  задава  параметри  чрез  HIKMICRO  Sight  

App,  след  като  е  свързано  с  вашия  телефон  чрез  гореща  точка.

Горещо  проследяване

Съхранение

Устройството  може  да  открие  най-високата  температура  в  сцената  и  да  маркира  мястото.  Тази  функция  варира  според  

различните  модели  фотоапарати.

Измерване  на  разстояние

Вграденият  модул  памет  поддържа  видеозапис  и  заснемане  на  моментни  снимки.

Корекция  на  изображението
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1.3  Външен  вид

Натиснете:  Правете  снимки

мащабиране

Задръж:  Старт/спиране  на  записа

2

Фигура  1-1  Бутони  на  устройството

Натиснете:  Превключване  на  палитри

Таблица  1-1  Функция  на  бутона

Задръжте:  Влезте/излезте  от  менюто

Бутон

Натиснете:  Превключване  на  цифрово  увеличение

Икона

Задръжте:  FFC

функция

Мощност
Натиснете:  Режим  на  готовност/Устройство  за  събуждане

Улавяне

Задържане:  Включване/изключване

Режим

1.3.1  Бутон



Фигура  1-2  Преглед  на  компонента

•  Капак  на  обектива:  Предпазва  обектива  от  прах  или  

надраскване.  •  Копче  за  регулиране  на  диоптъра:  Регулира  
диоптричната  настройка.  •  Кабелен  интерфейс:  За  свързване  на  устройството  към  захранване  или  предаване  
на  данни  с  кабел  тип-C.  •  Винт  за  статив:  Монтира  статива.  •  Окуляр:  Частта,  поставена  най-близо  до  окото,  
за  да  видите  целта.

3

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

1.3.2  Компонент



Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Глава  2  Подготовка

2.1  Устройство  за  зареждане

Извадете  устройството  и  аксесоарите.  Проверете  ги  в  списъка  с  опаковките,  за  да  потвърдите,  че  устройството  и  

аксесоарите  са  включени  и  налични  за  употреба.  Прочетете  ръководството  за  потребителя,  за  да  научите  методите  за  
употреба  и  предупрежденията.

2.  Включете  кабела  и  заредете  устройството.

•  Температурата  на  зареждане  трябва  да  бъде  от  0  °C  до  45  °C  (32  °F  до  113  °F).  •  Заредете  

устройството  с  доставения  кабел.

Фигура  2-1  Кабелен  интерфейс

•  Мигащо  червено  и  зелено:  възникна  грешка.  •  

Постоянно  червено:  батерията  е  правилно  заредена.  

•  Постоянно  зелено:  батерията  е  напълно  заредена.  

•  Изключен:  батерията  не  е  заредена.

Забележка

стъпки
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•  Зареждайте  устройството  повече  от  5  часа  преди  първа  употреба.  •  Типът  

на  вградената  батерия  е  18650,  а  размерът  на  батерията  трябва  да  бъде  24  mm  ×  72  mm.  Оценените

След  като  устройството  се  стартира,  OSD  (екранният  дисплей)  показва  състоянието  на  батерията.  Когато  батерията  е  изтощена,  

заредете  устройството  и  се  уверете,  че  работи  правилно.

1.  Повдигнете  капака  на  кабелния  интерфейс.

Преди  да  започнеш

напрежение  и  капацитет  са  3.635  VDC/3350  mAh.



прекъснете  обратното  броене  и  отменете  изключването.  •  Автоматичното  

изключване  при  ниска  батерия  не  може  да  бъде  отменено.

•  Вижте  иконата  на  батерията  за  състоянието  на  батерията.  означава,  

че  батерията  е  изтощена.

Включено

Автоматично  изключване

•  Когато  се  покаже  бележката  за  ниска  мощност,  заредете  батерията.  •  Обратното  броене  

при  автоматично  изключване  ще  започне  отново,  когато  устройството  излезе  от  режим  на  готовност  или

Когато  устройството  е  свързано  към  кабел  или  батерията  е  достатъчна,  задръжте  захранването  на  устройството.

Можете  да  зададете  времето  за  автоматично  изключване  на  вашето  устройство.

устройството  се  рестартира.

за  2  секунди  до

Стъпки  

1.  Задръжте

Изключване

за  да  отидете  в  менюто.  и  

натиснете,  за  да  изберете  необходимото  време  за  автоматично  изключване.  за  запазване  и  

излизане.

Когато  устройството  се  включи,  задръжте

Когато  устройството  е  включено,  задръжте

2.  Изберете  

3.  Задръжте

за  показване  на  менюто.

за  2  секунди,  за  да  изключите  устройството.

5

Забележка

Забележка

•  Отброяването  при  изключване  ще  се  появи,  когато  изключите  устройството.  Можете  да  натиснете  произволен  клавиш  за

означава,  че  батерията  е  напълно  заредена  и

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

2.2  Включване/изключване

2.3  Описание  на  менюто

,



2.4  Състояние  на  фърмуера

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

стъпки

Фигура  2-2  Описание  на  менюто

6

за  да  преместите  курсора  нагоре.  

за  да  преместите  курсора  надолу.

1.  Задръжте

•  Натиснете

за  показване  на  менюто  на  устройството.  за  

да  активирате  функцията  за  гореща  точка.

•  Натиснете

2.  Натиснете  

3.  Включете  WLAN  на  вашия  телефон  и  се  свържете  с  горещата  точка.

•  Име  на  гореща  точка:  HIK-IPTS  Сериен  номер  •  Парола  

на  гореща  точка:  Сериен  номер.

•  Натиснете за  да  потвърдите  и  го  задръжте,  за  да  излезете  от  менюто.

4.  Потърсете  HIKMICRO  Sight  в  App  Store  (iOS  система)  или  Google  Play™  (Android  система),  за  да

изтеглете  го  или  сканирайте  QR  кода,  за  да  изтеглите  и  инсталирате  приложението.

Android  система

Свържете  устройството  към  приложението  HIKMICRO  Sight  чрез  гореща  точка,  след  което  можете  да  правите  снимка,  да  записвате  видео  или  да  

конфигурирате  параметри  на  телефона  си.

iOS  система

2.4.1  Връзка  с  клиентски  софтуер



2.4.2  Проверка  на  състоянието  на  фърмуера

2.4.3  Надграждане  на  устройството

Надстройте  устройството  чрез  HIKMICRO  Sight

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

2.  Проверете  дали  има  червено  петно  върху  интерфейса  за  връзка.  Ако  няма  червено  петно,  фърмуерът  е

5.  Отворете  приложението  и  свържете  телефона  си  с  устройството.  Можете  да  видите  интерфейса  на  устройството  на

2.  Докоснете  Надстройка  на  устройството ,  за  да  влезете  в  интерфейса  за  надстройка  на  фърмуера.  3.  

Докоснете  Надстройка ,  за  да  започнете  надстройката.

твоят  телефон.

последната  версия.  Иначе  фърмуера  не  е  последна  версия.

7

Забележка

Фигура  2-3  Проверка  на  състоянието  на  фърмуера

•  Устройството  не  може  да  се  свърже  с  приложението,  ако  въведете  грешна  парола  няколко  пъти.  Препоръчай  на

3.  (По  избор)  Ако  фърмуерът  не  е  най-новата  версия,  надстройте  устройството.  Вижте  Надграждане  на  устройството.

Restore  Device ,  за  да  нулирате  устройството,  и  свържете  приложението  отново.

•  Устройството  трябва  да  бъде  активирано  за  първа  употреба.  Паролата  по  подразбиране  трябва  да  се  промени  след  това

активирането.

Преди  да  започнеш

Инсталирайте  HIKMICRO  Sight  на  телефона  си  и  свържете  устройството  си  към  приложението.

Стъпки  

1.  Отворете  HIKMICRO  Sight  и  свържете  вашето  устройство  към  приложението.

Стъпки  

1.  Докоснете  серията  устройство,  за  да  влезете  в  интерфейса  с  информация  за  устройството.



Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Надстройте  устройството  чрез  компютър

2.  Отворете  открития  диск,  копирайте  файла  за  надграждане  и  го  поставете  в  основната  директория  на  устройството.

Операцията  по  надграждане  може  да  варира  в  зависимост  от  актуализациите  на  приложението.  Моля,  вземете  действителната  версия  на  

приложението  за  справка.

Устройството  се  надгражда  автоматично.  Процесът  на  надграждане  ще  бъде  показан  в  основния  интерфейс.

Стъпки  

1.  Свържете  устройството  към  вашия  компютър  с  кабел.

Забележка

4.  Рестартирайте  устройството.

Моля,  вземете  първо  пакета  за  надстройка.

Преди  да  започнеш

Фигура  2-4  Надграждане  на  фърмуера

3.  Изключете  устройството  от  вашия  компютър.

Резултат

8



Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Глава  3  Настройки  на  изображението

3.1  Регулиране  на  диоптъра

Можете  да  зададете  палитри,  яркост,  сцени,  FFC  (корекция  на  плоско  поле)  и  DPC  (корекция  на  дефектни  пиксели),  за  да  

покажете  най-добрия  ефект  на  изображението.

Уверете  се,  че  окулярът  покрива  окото  ви  и  се  насочете  към  целта.  Регулирайте  копчето  за  настройка  на  диоптъра,  докато  текстът  или  

изображението  на  екранното  меню  се  изчистят.

Когато  регулирате  диоптъра,  НЕ  докосвайте  повърхността  на  лещата,  за  да  избегнете  размазване  на  лещата.

9

Забележка

Фигура  3-1  Преглед  на  целта



3.2  Регулиране  на  фокуса

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

10

Фигура  3-3  Регулиране  на  обектива

•  НЕ  докосвайте  обектива  директно  с  пръст  и  не  поставяйте  остри  предмети  близо  до  него.  •  Тази  функция  варира  според  

различните  модели  фотоапарати.

Фигура  3-2  Регулиране  на  диоптъра

Завъртете  леко  пръстена  за  фокусиране,  за  да  регулирате  фокуса  на  обектива.

Забележка



–

за  регулиране  на  яркостта.  В  режим  на  горещо  бяло,  колкото  по-висока  е  стойността  на

Можете  да  изберете  подходяща  сцена  според  реално  използваната  сцена,  за  да  подобрите  ефекта  на  дисплея.

за  да  запазите  настройките  и  да  излезете.

и  натиснете

стъпки

Изберете  

яркост,  толкова  по-ярко  е  изображението.  Ефектът  на  изображението  в  режим  на  горещо  бяло  е  показан  като  снимката  по-долу,  а  

ефектът  в  режим  на  горещо  черно  е  противоположен.

1.  Задръжте

Можете  да  изберете  различни  палитри,  за  да  покажете  една  и  съща  сцена  с  различни  ефекти.  Натиснете  

превключване  на  палети.

Фигура  3-4  Регулиране  на  яркостта  в  режим  White  Hot

2.  Изберете

да  се

за  да  отидете  в  менюто.  

и  натиснете

Нажежено  до  бяло

и  натиснете

за  превключване  на  сцена.

Горещата  част  е  светла  на  изглед.  Колкото  по-висока  е  температурата,  толкова  по-светъл  е  цветът.

за  регулиране  на  контраста  на  изображението.

се  отнася  за  режим  на  разпознаване  и  се  препоръчва  в  нормална  сцена.  –  отнася  се  за  

режим  джунгла  и  се  препоръчва  в  ловна  среда.
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Изберете

3.  Задръжте

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

3.4  Регулиране  на  контраста

3.5  Изберете  Сцена

3.3  Регулиране  на  яркостта

3.6  Задайте  палети



Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Red  Hot

Черно  горещ

синтез

12

Горещата  част  е  оцветена  в  черно.  Колкото  по-висока  е  температурата,  толкова  по-тъмен  е  цветът.

Горещата  част  е  оцветена  в  червено.  Колкото  по-висока  е  температурата,  толкова  по-червен  е  цветът.

От  висока  до  ниска  температура  изображението  се  оцветява  от  бяло,  жълто,  червено,  розово  до  лилаво.



13

Можете  да  увеличите  изображението  с  помощта  на  тази  функция.  в  

режим  на  преглед  изгледът  на  живо  превключва  между  1  ×,  2  ×,  4  ×  и  8  ×.

за  да  отидете  в  менюто.

за  активиране  или  деактивиране  на  PIP  режим.  Детайлите  се  показват  в  горния  център

Натиснете

,

стъпки

Забележка

за  да  запазите  настройките  и  да  излезете.

1.  В  интерфейса  за  преглед  на  живо  задръжте  

2.  Изберете  и  натиснете  изгледа.

Тази  функция  варира  според  различните  модели  фотоапарати.

Фигура  3-5  Задайте  картина  в  режим  на  картина

3.  Задръжте

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

3.7  Регулиране  на  цифрово  увеличение

3.8  Задаване  на  режим  Картина  в  картина



3.9  Корекция  на  плоското  поле

3.10  Коригирайте  дефектен  пиксел

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

за  излизане.

Забележка

Тази  функция  може  да  коригира  неравномерността  на  дисплея.

3.  В  интерфейса  за  настройка  на  DPC  натиснете,  за  да  изберете  Axis,  и  натиснете

4.  Натиснете

или

Ако  цифровото  увеличение  е  активирано,  мащабира  се  само  PIP  изгледът.

3.  Задръжте  за  запазване  на  настройките  и  изход.

Забележка

за  превключване  на  FFC  режим.

Стъпки  

1.  Задръжте  

2.  Изберете

изберете  Axis  to  N.
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за  да  отидете  в  менюто.  и  

натиснете  –  Ръчно:  Задръжте  

в  изглед  на  живо,  за  да  коригирате  неравномерността  на  дисплея.

да  се

Забележка

Обратното  броене  ще  започне,  преди  устройството  да  изпълни  автоматично  FFC.

Стъпки  

1.  Задръжте  

2.  Изберете

за  превключване  на  посоката  на  

движение  на  курсора.  Ако  изберете  X,  курсорът  се  мести  наляво  и  надясно;  ако  изберете  Y,  курсорът  се  движи  нагоре  и  надолу.

за  да  преместите  курсора,  докато  достигне  дефектния  пиксел,  и  натиснете

6.  Задръжте

коригирайте  дефектния  пиксел.

в  live  view  за  коригиране  на  нееднородността  на

и  натиснете,  за  да  влезете  в  интерфейса  за  настройка  на  DPC.

–  Външен:  Покрийте  капака  на  обектива,  след  което  задръжте  дисплея.

5.  Натиснете

за  показване  на  менюто.

на  камерата.

за  да  изберете  DPC,  и  натиснете

–  Автоматично:  Устройството  извършва  FFC  автоматично  според  зададения  график  при  превключване

Устройството  може  да  коригира  дефектните  пиксели  на  екрана,  които  не  се  изпълняват  според  очакванията.

или

•  Избраният  дефектен  пиксел  може  да  бъде  увеличен  и  показан  в  долния  десен  ъгъл  на  интерфейса.



Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл
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Фигура  3-6  Коригиране  на  дефектен  

пиксел  •  Ако  OSD  на  екрана  блокира  дефектния  пиксел,  преместете  курсора,  за  да  стигнете  до  дефектния  пиксел,  след  което

Фигура  3-7  Огледален  ефект

устройството  извършва  огледален  дисплей  автоматично,  както  е  показано  на  фигурите  по-долу.



мига  в  горния  край  на  целта.

стъпки

3.  Подравнете  центъра  на  горната  маркировка  с  ръба  на  горната  част  на  целта.  Натиснете

Фигура  4-1  Резултат  от  измерването

за  да  потвърдите.

Когато  измервате  разстоянието,  дръжте  ръката  и  позицията  стабилни.  В  противен  случай  точността  може  да  бъде  засегната.

за  да  потвърдите.

Забележка

Преди  да  започнеш

3)  Натиснете

за  да  потвърдите.  Курсорът

Забележка

Устройството  може  да  засече  разстоянието  между  целта  и  позицията  за  наблюдение.

Наличната  височина  варира  от  0,1  m  до  9,0  m.

Горната  лява  част  на  изображението  показва  резултата  от  измерването  на  разстоянието  и  височината  на  целта.

или

•  Отидете  до  интерфейса  за  измерване  на  разстояние  и  натиснете

за  да  отидете  до  интерфейса  за  настройка.  

за  да  изберете  целта  от  Елен,  Сив  вълк,  Кафява  мечка  и  По  избор.

Резултат

16

2.  Изберете  и  натиснете  1)  

Натиснете  2)  Задайте  

целевата  височина.

4.  Подравнете  центъра  на  долната  маркировка  с  ръба  на  целевата  дъна.  Натиснете

цел  за  измерване.  •  

Когато  PIP  е  активиран,  PIP  изгледът  остава  в  интерфейса  за  измерване  на  разстояние.

1.  Задръжте  за  показване  на  менюто.

за  да  видите  резултата  от  предишния

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Глава  4  Измерване  на  разстояние



5.2  Задайте  лого  на  марката

5.1  Задайте  OSD

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Глава  5  Общи  настройки

1.  Задръжте  

2.  Изберете  

3.  Натиснете

стъпки

1.  Задръжте  

2.  Изберете  

3.  Натиснете

Логото  на  марката  се  показва  в  долния  десен  ъгъл  на  изображението.

Можете  да  добавите  лого  на  марката  към  интерфейса  за  преглед  на  живо,  заснетите  изображения  и  видеоклиповете.

стъпки

Резултат

Фигура  5-1  Дисплей  с  лого  на  марката

Тази  функция  може  да  покаже  или  скрие  информацията  от  екранното  меню  в  интерфейса  за  преглед  на  живо.
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4.  Задръжте

или

4.  Натиснете

за  да  активирате  логото  на  

марката.  за  да  запазите  настройките  и  да  излезете.

, и  натиснете,  

за  да  изберете  OSD  информацията,  която  искате  да  покажете  или  скриете.  за  да  активирате  

или  деактивирате  избраната  OSD  информация.

.

за  да  влезете  в  интерфейса  за  настройка  на  OSD.

за  показване  на  менюто.

за  показване  на  менюто.



Когато  заснемането  е  успешно,  изображението  замръзва  за  1  секунда  и  на  дисплея  се  показва  подкана.

2.  Изберете

Забележка

Фигура  5-2  Стартиране  на  запис

за  заснемане  на  снимка.

за  показване  на  менюто.  и  

натиснете

и  започнете  да  записвате.
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Стъпки  

1.  Задръжте

На  главната  страница  за  преглед  на  живо  натиснете

1.  В  основния  изглед  на  живо  задръжте

Тази  функция  може  да  предотврати  изгарянето  на  детектора  на  термичния  канал.  Когато  тази  функция  е  активирана,  екранът  ще  се  затвори,  ако  

сивата  скала  на  детектора  достигне  определена  стойност.

стъпки

Избягвайте  пряка  слънчева  светлина  и  активирайте  функцията  за  предотвратяване  на  изгаряне,  за  да  намалите  риска  от  повреда  на  сензора  от  

топлината.

Забележка

За  експортиране  на  заснети  снимки  вижте  Експортиране  на  файлове.

за  да  активирате  или  деактивирате  функцията  за  предотвратяване  на  изгаряне.

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

5.3  Предотвратяване  на  изгаряне

5.4  Заснемане  и  видео

,

5.4.1  Заснемане  на  снимка

5.4.2  Запис  на  видео



5.6  Експортиране  на  файлове

5.5  Горещо  проследяване

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Фигура  5-3  Горещо  проследяване

се  движи.

Изключете  функцията  за  гореща  точка.

1.  Свържете  устройството  и  компютъра  с  кабел.

се  показва  на  място  с  най-висока  температура.  Когато  сцената

За  експортиране  на  файлове  със  запис  вижте  Експортиране  на  файлове.

Преди  да  започнеш

стъпки

Какво  да  правя  по-нататък

Когато  функцията  е  активирана,  се  променя

Тази  функция  се  използва  за  експортиране  на  записани  видеоклипове  и  заснети  снимки.

2.  Задръжте  отново,  за  да  спрете  записа.

Резултат

за  да  маркирате  мястото  с  най-висока  температура.

Горната  лява  част  на  изображението  показва  информацията  за  времето  за  запис.

за  показване  на  менюто.  и  

натиснете

Тази  функция  варира  според  различните  модели  фотоапарати.

Стъпки  

1.  Задръжте  

2.  Изберете

Забележка

Устройството  може  да  открие  петното  с  най-висока  температура  в  сцената  и  да  го  маркира  на  дисплея.
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,



Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

4.  Изключете  устройството  от  вашия  компютър.

Забележка

Уверете  се,  че  устройството  е  включено,  когато  свързвате  кабела.

•  Можете  също  да  експортирате  файлове  чрез  HIKMICRO  Sight.  Вижте  ръководството  за  потребителя  на  приложението  за  подробности

•  Устройството  показва  изображения,  когато  го  свържете  към  компютър.  Но  функции  като  записване,

операция.

2.  Отворете  диска  на  компютъра  и  изберете  диска  на  устройството.  Отидете  в  папката  DCIM  и  намерете  папката,  наречена  след  годината  и  

месеца  на  заснемане.  Например,  ако  заснемете  снимка  или  запишете  видеоклип  през  юни  2021  г.,  отидете  на  DCIM    202106 ,  за  да  

намерите  снимката  или  видеоклипа.
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заснемането  и  горещата  точка  са  деактивирани.  •  

Когато  свържете  устройството  към  компютър  за  първи  път,  то  инсталира  програмата  за  задвижване

3.  Изберете  и  копирайте  файловете  на  компютър.

автоматично.

Забележка



6.1  Синхронизиране  на  времето

6.2  Езикови  настройки

6.3  Настройки  на  модула

6.4  CVBS  изход

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Глава  6  Системни  настройки

за  показване  на  менюто.

натиснете  

5.  Задръжте

1.  Задръжте

за  да  влезете  в  интерфейса  за  езикова  конфигурация.  за  да  потвърдите.

3.  Натиснете

1.  Задръжте

за  да  изберете  часа  и  датата
и  натиснете,  

за  да  превключите  часовата  система,  и  натиснете  3.  Натиснете  синхронизирано.

стъпки

,

,

за  показване  на  менюто.

2.  Изберете

или

и  натиснете,  

за  да  изберете  желания  език,  и  натиснете

и  натиснете,  за  да  влезете  в  интерфейса  за  настройка  на  единица.  за  да  

превключите  уреда  според  нуждите.  за  да  запазите  настройките  и  да  

излезете.

за  показване  на  менюто.

2.  Изберете

стъпки

за  да  промените  номера,  след  това  натиснете,  за  да  

запазите  настройките  и  да  излезете.

2.  Изберете

,

стъпки

Изходът  от  CVBS  се  използва  за  отстраняване  на  грешки  в  устройството.  Можете  също  да  видите  изображението  на  устройството  на  дисплея

1.  Задръжте

4.  Натиснете,  за  да  изберете  час,  минута,  секунда,  година,  месец  или  ден  за  синхронизиране,  и  отново,  за  да  завършите  настройката.

Можете  да  превключите  единицата  за  измерване  на  разстояние.
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или

3.  Натиснете  

4.  Задръжте

за  да  влезете  в  интерфейса  за  настройка  на  часа.  и

Можете  да  изберете  езика  на  устройството  в  тази  функция.



Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

6.6  Възстановяване  на  устройството

6.5  Преглед  на  информация  за  устройството

2.  Изберете

1.  Задръжте  

2.  Изберете

1.  Задръжте

стъпки

стъпки

стъпки

1.  Задръжте  

2.  Изберете

за  показване  на  менюто  на  устройството.

Свържете  устройството  и  дисплея  чрез  USB  към  CVBS  кабел.  Уверете  се,  че  устройството  е  изключено,  когато  свързвате  кабела.

Забележка

Преди  да  започнеш

CVBS  кабелът  не  е  включен  в  пакета.  Моля,  купете  го  сами.

.  Можете  да  видите  информацията  за  устройството,  като  версия  и  сериен  номер.
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единица  за  подробности.

за  да  включите  CVBS  изхода.

и  натиснете

и  натиснете

за  показване  на  менюто  на  устройството.

и  натиснете

за  показване  на  менюто  на  устройството.

за  възстановяване  на  устройството  до  настройките  по  подразбиране  според  подканата.

,

,

,



7.4  Заснемането  или  записването  е  неуспешно.  Какъв  е  проблема?

7.5  Защо  компютърът  не  може  да  идентифицира  устройството?

7.2  Защо  индикаторът  за  захранване  е  изключен?

7.3  Изображението  не  е  ясно,  как  да  го  коригирам?

7.1  Защо  индикаторът  за  зареждане  мига  неправилно?

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Глава  7  Често  задавани  въпроси

Проверете  следните  елементи.

изключено  състояние.

Проверете  следните  елементи.  •  

Дали  устройството  е  свързано  към  вашия  компютър  с  предоставения  USB  кабел.  •  Ако  

използвате  други  USB  кабели,  уверете  се,  че  дължината  на  кабела  не  надвишава  1  m.

Регулирайте  копчето  за  настройка  на  диоптъра,  докато  изображението  стане  ясно.  Вижте  раздел  Регулиране  на  диоптъра.
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2.  Устройството  е  оборудвано  с  вграден  модул  за  защита  от  зареждане.  Заредете  устройството  на  захранване

температурата  е  над  0  °C  (32  °F).

Проверете  дали  устройството  е  без  батерия.  Проверете  индикатора  след  зареждане  на  устройството  в  продължение  на  
5  минути.

1.  Проверете  дали  устройството  е  заредено  със  стандартен  захранващ  адаптер  и  зареждането

Проверете  следните  елементи.  •  

Дали  устройството  е  свързано  към  вашия  компютър.  Улавянето  или  записването  е  деактивирано  в  това  състояние.  •  Дали  

мястото  за  съхранение  е  пълно.  •  Дали  устройството  е  с  изтощена  батерия.



8.2  Комуникационна  матрица  на  устройството

8.1  Команда  на  устройството

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Глава  8  Приложение

Обърнете  внимание,  че  списъкът  с  команди  съдържа  често  използваните  команди  за  сериен  порт  за  термокамери  HIKMICRO.

Имайте  предвид,  че  матрицата  съдържа  всички  комуникационни  портове  на  термокамерите  HIKMICRO.

Сканирайте  следния  QR  код,  за  да  получите  общи  команди  за  сериен  порт  на  устройството.

Сканирайте  следния  QR  код,  за  да  получите  комуникационна  матрица  на  устройството.
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Символите,  които  могат  да  бъдат  намерени  в  този  документ,  са  дефинирани  по  следния  начин.

Забележка

•  Уверете  се,  че  щепселът  е  правилно  свързан  към  електрическия  контакт.  •  НЕ  

свързвайте  няколко  устройства  към  един  захранващ  адаптер,  за  да  избегнете  опасност  от  прегряване  или  пожар

Предоставя  допълнителна  информация  за  подчертаване  или  допълване  на  важни  

моменти  от  основния  текст.

причинени  от  претоварване.

стандартен.  Моля,  вижте  техническите  спецификации  за  подробна  информация.

•  Използвайте  захранващия  адаптер,  предоставен  от  квалифициран  производител.  Обърнете  се  към  спецификацията  на  продукта

Внимание

Показва  опасна  ситуация,  която,  ако  не  бъде  избегната,  ще  доведе  или  може  да  доведе  

до  смърт  или  сериозно  нараняване.

Показва  потенциално  опасна  ситуация,  която,  ако  не  бъде  избегната,  може  да  доведе  

до  повреда  на  оборудването,  загуба  на  данни,  влошаване  на  производителността  или  

неочаквани  резултати.

Тези  инструкции  имат  за  цел  да  гарантират,  че  потребителят  може  да  използва  продукта  правилно,  за  да  избегне  опасност  или  

загуба  на  имущество.

намеса.
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опасност

•  Не  изпускайте  продукта  и  не  го  подлагайте  на  физически  удар.  Дръжте  устройството  далеч  от  магнитни

необходимо.

ОписаниеСимвол

за  подробни  изисквания  за  мощност.

Конвенции  за  символи

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Закони  и  разпоредби  •  

Използването  на  продукта  трябва  да  бъде  в  строго  съответствие  с  местните  разпоредби  за  електрическа  безопасност.

Транспортиране  •  

Пазете  устройството  в  оригинална  или  подобна  опаковка,  докато  го  транспортирате.  
•  Запазете  всички  опаковки,  след  като  ги  разопаковате,  за  бъдеща  употреба.  В  случай  на  повреда,  трябва  да  върнете  
устройството  във  фабриката  с  оригиналната  опаковка.  Транспортирането  без  оригиналната  опаковка  може  да  
доведе  до  повреда  на  устройството  и  компанията  не  поема  никакви  отговорности.

Захранване  •  

Входното  напрежение  трябва  да  отговаря  на  ограничения  източник  на  захранване  (5  VDC,  2  A)  съгласно  IEC62368-1

Батерия  •  

Вградената  батерия  не  може  да  се  разглобява.  Моля,  свържете  се  с  производителя  за  ремонт,  ако

Инструкция  за  безопасност

•

•



Използване  на  среда  •  

Уверете  се,  че  работната  среда  отговаря  на  изискванията  на  устройството.  Оперативната

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Спешен  случай  •  

Ако  от  устройството  се  появи  дим,  миризма  или  шум,  незабавно  изключете  захранването,  извадете  щепсела  от  контакта.

Поддръжка

Поддръжка

•  Ако  продуктът  не  работи  правилно,  свържете  се  с  вашия  търговец  или  най-близкия  сервизен  център.

например  в  случай  на  някои  видове  литиеви  батерии).

Ние  не  поемаме  отговорност  за  проблеми,  причинени  от  неоторизиран  ремонт  или  поддръжка.

подробни  изисквания  за  батерията.

подробни  изисквания  за  батерията.  •  

ВНИМАНИЕ:  Риск  от  експлозия,  ако  батерията  бъде  заменена  с  неправилен  тип.  •  Неправилната  

подмяна  на  батерията  с  неправилен  тип  може  да  наруши  защитата  (напр

•  НЕ  излагайте  устройството  на  силна  електромагнитна  радиация  или  прашна  среда.  •  НЕ  насочвайте  обектива  

към  слънцето  или  друга  ярка  светлина.

•  Ако  продуктът  не  работи  правилно,  свържете  се  с  вашия  търговец  или  най-близкия  сервизен  център.

•  Използвайте  батерията,  предоставена  от  квалифициран  производител.  Вижте  спецификацията  на  продукта  за

•  Изхвърлете  използваните  батерии  според  инструкциите.  •  Използвайте  

батерията,  предоставена  от  квалифициран  производител.  Вижте  спецификацията  на  продукта  за

температурата  трябва  да  бъде  от  -20  °C  до  55  °C  (-4  °F  до  131  °F),  а  работната  влажност  трябва  да  бъде  95%  или  по-малко.

•  Не  излагайте  батерията  на  изключително  ниско  въздушно  налягане,  което  може  да  доведе  до  експлозия  или

напрежение  и  капацитет  са  3.635  VDC/3350  mAh.  •  За  

дългосрочно  съхранение  на  батерията  се  уверете,  че  е  напълно  заредена  на  всеки  половин  година,  за  да  гарантирате  

качеството  на  батерията.  В  противен  случай  може  да  възникне  повреда.

изтичане  на  запалима  течност  или  газ.

което  може  да  доведе  до  експлозия  или  изтичане  на  запалима  течност  или  газ.

•  Типът  на  вградената  батерия  е  18650,  а  размерът  на  батерията  трябва  да  бъде  24  mm  ×  72  mm.  Оценените

•  Не  оставяйте  батерията  в  околна  среда  с  изключително  висока  температура,

•  Избършете  устройството  внимателно  с  чиста  кърпа  и  малко  количество  етанол,  ако  е  необходимо.  •  Ако  

оборудването  се  използва  по  начин,  който  не  е  указан  от  производителя,  защитата,  предоставена  от  устройството,  

може  да  бъде  нарушена.
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което  може  да  доведе  до  експлозия.

Ние  не  поемаме  отговорност  за  проблеми,  причинени  от  неоторизиран  ремонт  или  поддръжка.

•  Не  изхвърляйте  батерията  в  огън  или  гореща  фурна,  не  смачквайте  или  режете  механично  батерията,

•  Избършете  устройството  внимателно  с  чиста  кърпа  и  малко  количество  етанол,  ако  е  необходимо.  •  Ако  

оборудването  се  използва  по  начин,  който  не  е  указан  от  производителя,  защитата,  предоставена  от  устройството,  

може  да  бъде  нарушена.
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Адрес  на  производство

БЕЛЕЖКА  ЗА  СЪОТВЕТСТВИЕ:  Продуктите  от  топлинна  серия  може  да  бъдат  обект  на  контрол  върху  износа  в  различни  

страни  или  региони,  включително,  без  ограничение,  Съединените  щати,  Европейския  съюз,  Обединеното  кралство  и/

или  други  страни-членки  на  Васенаарското  споразумение.  Моля,  консултирайте  се  с  вашия  професионален  правен  

експерт  или  експерт  по  съответствие  или  с  местните  правителствени  органи  за  всички  необходими  изисквания  за  

лиценз  за  износ,  ако  възнамерявате  да  прехвърляте,  експортирате,  реекспортирате  продуктите  от  термичната  серия  
между  различни  държави.

захранващ  кабел  и  се  свържете  със  сервизния  център.

Стая  313,  блок  B,  сграда  2,  399  Danfeng  Road,  Xixing  Subdistrict,  Binjiang  District,  Hangzhou,  Zhejiang  310052,  Китай  

Hangzhou  Microimage  Software  Co.,  Ltd.
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ПРАВЕН  ОТКАЗ  ОТ  ОТГОВОРНОСТ

ПРОИЗВОДСТВО  НА  ОРЪЖИЯ  ЗА  МАСОВО  УНИЩОЖЕНИЕ,  РАЗРАБОТВАНЕТО  ИЛИ  ПРОИЗВОДСТВОТО  НА

©  2022  Hangzhou  Microimage  Software  Co.,  Ltd.  Всички  права  запазени.

ДО  МАКСИМАЛНАТА  СТЕПЕН,  ПОЗВОЛЕНА  ОТ  ПРИЛОЖИМОТО  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,  ТОВА  РЪКОВОДСТВО  И  ОПИСАНИЯТ  

ПРОДУКТ,  С  НЕГОВИЯ  ХАРДУЕР,  СОФТУЕР  И  ФЪРМУЕР,  СЕ  ПРЕДОСТАВЯТ  „КАКТО  Е“  И  „С  ВСИЧКИ  НЕИЗПРАВНОСТИ  И  

ГРЕШКИ“.  HIKMICRO  НЕ  ДАВА  НИКАКВИ  ГАРАНЦИИ,  ИЗРИЧНИ  ИЛИ  КОСВЕНИ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО,  БЕЗ  ОГРАНИЧЕНИЕ,  ЗА  

ПРОДАВАЕМОСТ,  ЗАДОВОЛИТЕЛНО  КАЧЕСТВО  ИЛИ  ГОДНОСТ  ЗА  ОПРЕДЕЛЕНА  ЦЕЛ.  ИЗПОЛЗВАНЕТО  НА  ПРОДУКТА  ОТ  
ВАС  Е  НА  ВАШ  СОБСТВЕН  РИСК.  В  НИКАКЪВ  СЛУЧАЙ
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Относно  това  ръководство

HIKMICRO  ЩЕ  НОСИ  ЛИ  ОТГОВОРНОСТ  КЪМ  ВАС  ЗА  ВСЯКАКВИ  СПЕЦИАЛНИ,  КОСВЕНИ,  СЛУЧАЙНИ  ИЛИ  КОСВЕНИ  ЩЕТИ,  

ВКЛЮЧИТЕЛНО,  НАРЕД  ДРУГИТЕ,  ЩЕТИ  ЗА  ЗАГУБА  НА  БИЗНЕС  ПЕЧАЛБИ,  ПРЕКЪСВАНЕ  НА  БИЗНЕСА  ИЛИ  ЗАГУБА  НА  

ДАННИ,  КОРУПЦИЯ  НА  СИСТЕМИ  ИЛИ  ЗАГУБА  НА  ДОКУМЕНТАЦИЯ,  КОГАТО  НАРУШЕНИЕ  НА  ДОГОВОР,  ДЕЛИКТ  

(ВКЛЮЧИТЕЛНО  НЕБРЕЖНОСТ),  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  ПРОДУКТА  ИЛИ  ДРУГО  ВЪВ  ВРЪЗКА  С  ИЗПОЛЗВАНЕТО  НА  ПРОДУКТА,  

ДОРИ  АКО  HIKMICRO  Е  БИЛ  УВЕДОМЛЕН  ЗА  ВЪЗМОЖНОСТТА  ЗА  ТАКИВА  ЩЕТИ  ИЛИ  ЗАГУБИ.

Ръководството  включва  инструкции  за  използване  и  управление  на  продукта.  Снимките,  диаграмите,  изображенията  и  

цялата  друга  информация  по-долу  са  само  за  описание  и  обяснение.  Информацията,  съдържаща  се  в  ръководството,  

подлежи  на  промяна,  без  предизвестие,  поради  актуализации  на  фърмуера  или  други  причини.  Моля,  намерете  
последната  версия  на  това  ръководство  на  уебсайта  на  HIKMICRO  (www.hikmicrotech.com/).

ВИЕ  ПРИЗНАВАТЕ,  ЧЕ  ЕСТЕСТВОТО  НА  ИНТЕРНЕТ  ПРЕДОСТАВЯ  ПРИРОДЕНА  СИГУРНОСТ

Моля,  използвайте  това  Ръководство  с  насоките  и  помощта  на  професионалисти,  обучени  да  поддържат  продукта.

РИСКОВЕ  И  HIKMICRO  НЕ  ПОЕМА  НИКАКВА  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  НЕОБИЧАЛНА  РАБОТА,  ИЗТИЧАНЕ  НА  ПОВЕРИТЕЛНОСТ  

ИЛИ  ДРУГИ  ЩЕТИ  В  РЕЗУЛТАТ  ОТ  КИБЕР-АТАКА,  ХАКЕРСКА  АТАКА,  ИНФЕКЦИЯ  С  ВИРУС  ИЛИ  ДРУГИ  РИСКОВЕ  ЗА  

СИГУРНОСТТА  В  ИНТЕРНЕТ;  HIKMICRO  ОБАЧЕ  ЩЕ  ОСИГУРИ  НАВРЕМЕННА  ТЕХНИЧЕСКА  ПОДКРЕПА,  АКО  Е  НЕОБХОДИМА.

Потвърждение  за  търговски  марки

ВИЕ  СЕ  СЪГЛАСЯВАТЕ  ДА  ИЗПОЛЗВАТЕ  ТОЗИ  ПРОДУКТ  В  СЪОТВЕТСТВИЕ  С  ВСИЧКИ  ПРИЛОЖИМИ  ЗАКОНОДАТЕЛСТВА  И  ЕДИНСТВЕНО  

ВИЕ  НОСИТЕ  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  ГАРАНТИРАНЕТО,  ЧЕ  ИЗПОЛЗВАНЕТО  ОТ  ВАС  Е  СЪОТВЕТСТВИЕ  С  ПРИЛОЖИМОТО  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

и  други  търговски  марки  и  лога  на  HIKMICRO  са  собственост  на

СПЕЦИАЛНО  ВИЕ  НОСИТЕ  ОТГОВОРНОСТ  ЗА  ИЗПОЛЗВАНЕТО  НА  ТОЗИ  ПРОДУКТ  ПО  НАЧИН,  КОЙТО  НЕ  НАРУШАВА  

ПРАВАТА  НА  ТРЕТИ  СТРАНИ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО,  БЕЗ  ОГРАНИЧЕНИЕ,  ПРАВА  НА  ПУБЛИЧНОСТ,  ПРАВА  НА  ИНТЕЛЕКТУАЛНА  

СОБСТВЕНОСТ  ИЛИ  ЗАЩИТА  НА  ДАННИТЕ  И  ДРУГИ  ПРАВА  НА  ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

HIKMICRO  в  различни  юрисдикции.

НЕ  ТРЯБВА  ДА  ИЗПОЛЗВАТЕ  ТОЗИ  ПРОДУКТ  ЗА  НЕЗАКОНЕН  ЛОВ  НА  ЖИВОТНИ,  НАРУШАВАНЕ  В  ПОВЕРИТЕЛНОСТТА  ИЛИ  
ДРУГА  ЦЕЛ,  КОЯТО  Е  НЕЗАКОННА  ИЛИ  УЩЕРБА  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  ИНТЕРЕС.  ТИ  ЩЕ

Други  споменати  търговски  марки  и  лога  са  собственост  на  съответните  им  собственици.

НЕ  ИЗПОЛЗВАЙТЕ  ТОЗИ  ПРОДУКТ  ЗА  НИКАКВИ  ЗАБРАНЕНИ  КРАЙНИ  УПОТРЕБИ,  ВКЛЮЧИТЕЛНО  РАЗРАБОТВАНЕ  ИЛИ

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Правна  информация



Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

29

ХИМИЧЕСКИ  ИЛИ  БИОЛОГИЧНИ  ОРЪЖИЯ,  ВСЯКАКВИ  ДЕЙНОСТИ  В  КОНТЕКСТА,  СВЪРЗАНИ  С  ЯДРЕНИ  
ЕКСПЛОЗИВИ  ИЛИ  НЕБЕЗОПАСЕН  ЯДРЕЕН  ГОРИВЕН  ЦИКЪЛ,  ИЛИ  В  ПОДКРЕПА  НА  НАРУШАВАНЕ  НА  
ЧОВЕШКИТЕ  ПРАВА.

ПОСЛЕДНОТО  ПРЕОБЛАДАВА.

В  СЛУЧАЙ  НА  ПРОТИВОРЕЧИЯ  МЕЖДУ  ТОВА  РЪКОВОДСТВО  И  ПРИЛОЖИМОТО  ЗАКОНОДАТЕЛСТВО,



Това  оборудване  отговаря  на  ограниченията  на  FCC  за  излагане  на  радиация,  определени  за  неконтролирана  
среда.

—Свържете  оборудването  към  контакт  във  верига,  различна  от  тази,  към  която  е  свързан  приемникът.

Честотните  ленти  и  номиналните  граници  на  предавателната  мощност  (излъчвана  и/или  

провеждана),  приложими  за  следното  радиооборудване,  са  както  следва:

Тези  клаузи  се  прилагат  само  за  продуктите,  носещи  съответния  знак  или  информация.
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—  Консултирайте  се  с  търговеца  или  опитен  радио/телевизионен  техник  за  помощ.

Този  продукт  и  -  ако  е  приложимо  -  доставените  аксесоари  също  са  маркирани  с  "CE"  и  

следователно  отговарят  на  приложимите  хармонизирани  европейски  стандарти,  изброени  в  
Директива  2014/53/ЕС  (RED),  Директива  2014/30/ЕС  (EMCD),  Директива  2014/35/ЕС  (LVD),  

Директива  2011/65/ЕС  (RoHS).

Моля,  обърнете  внимание,  че  промените  или  модификациите,  които  не  са  изрично  одобрени  от  страната,  

отговорна  за  съответствието,  могат  да  анулират  правото  на  потребителя  да  работи  с  оборудването.

Забележка:  Този  продукт  е  тестван  и  е  установено,  че  отговаря  на  ограниченията  за  цифрово  устройство  от  клас  B,  

съгласно  част  15  от  правилата  на  FCC.  Тези  ограничения  са  предназначени  да  осигурят  разумна  защита  срещу  вредни  

смущения  в  жилищна  инсталация.  Този  продукт  генерира,  използва  и  може  да  излъчва  радиочестотна  енергия  и,  ако  

не  е  инсталиран  и  използван  в  съответствие  с  инструкциите,  може  да  причини  вредни  смущения  в  радиокомуникациите.  

Въпреки  това,  няма  гаранция,  че  няма  да  възникнат  смущения  при  определена  инсталация.  Ако  този  продукт  причинява  

вредни  смущения  в  радио-  или  телевизионното  приемане,  което  може  да  се  установи  чрез  изключване  и  включване  

на  оборудването,  потребителят  се  насърчава  да  се  опита  да  коригира  смущенията  чрез  една  или  повече  от  следните  

мерки:  —  Пренасочване  или  преместване  на  приемника  антена.

Честотни  ленти  и  мощност  (за  CE)

Това  устройство  е  в  съответствие  с  част  15  от  правилата  на  FCC.  Работата  е  предмет  на  следните  две  условия:  (1)  
Това  устройство  не  може  да  причинява  вредни  смущения  и  (2)  Това  устройство  трябва  да  приема  всякакви  

получени  смущения,  включително  смущения,  които  могат  да  причинят  нежелана  работа.

—  Увеличете  разстоянието  между  оборудването  и  приемника.

Декларация  за  съответствие  с  ЕС

Информация  на  FCC

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

Регулаторна  информация



B    :          (B  )                                              .

Ръководство  за  потребителя  на  термомонокъл

KC

Съответствие  с  Industry  Canada  ICES-003  Това  

устройство  отговаря  на  изискванията  на  стандартите  CAN  ICES-003  (B)/NMB-003(B).

Wi-Fi  2,4  GHz  (2,4  GHz  до  2,4835  GHz),  20  dBm

Директива  2006/66/ЕО  и  нейното  изменение  2013/56/ЕС  (Директива  за  батериите):  Този  продукт  

съдържа  батерия,  която  не  може  да  се  изхвърля  като  несортиран  битов  отпадък  в  Европейския  съюз.  

Вижте  документацията  на  продукта  за  конкретна  информация  за  батерията.  Батерията  е  маркирана  

с  този  символ,  който  може  да  включва  надпис  за  кадмий  (Cd),  олово  (Pb)  или  живак  (Hg).  За  правилно  

рециклиране  върнете  батерията  на  вашия  доставчик  или  в  определен  пункт  за  събиране.  За  повече  

информация  вижте:  www.recyclethis.info.

Това  оборудване  отговаря  на  IC  RSS-102  ограничения  за  излагане  на  радиация,  определени  за  неконтролирана  среда.  този  
материал  е  в  съответствие  с  ограниченията  на  дозата  на  експозицията  с  изкуствени  коприна,  CNR-102  е  представен  в  друга  

среда.

Използвайте  захранващия  адаптер,  предоставен  от  квалифициран  производител.  Обърнете  се  

към  спецификацията  на  продукта  за  подробни  изисквания  за  мощност.

Използвайте  батерията,  предоставена  от  квалифициран  производител.  Обърнете  се  към  

спецификацията  на  продукта  за  подробни  изисквания  за  батерията.

Това  устройство  отговаря  на  освободените  от  лиценз  RSS  стандарти  на  Industry  Canada.  Работата  е  предмет  на  следните  две  

условия:  (1)  това  устройство  не  може  да  причинява  смущения  и  (2)  това  устройство  трябва  да  приема  всякакви  смущения,  

включително  смущения,  които  могат  да  причинят  нежелана  работа  на  устройството.

Директива  2012/19/ЕС  (Директива  WEEE):  Продуктите,  маркирани  с  този  символ,  не  могат  да  се  

изхвърлят  като  несортирани  битови  отпадъци  в  Европейския  съюз.  За  правилно  рециклиране,  

върнете  този  продукт  на  вашия  местен  доставчик  при  закупуване  на  еквивалентно  ново  оборудване  

или  го  изхвърлете  в  определени  пунктове  за  събиране.
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Le  pésent  appareil  est  conforme  aux  CNR  d'Industrie  Canada  applys  aux  appareils  radioexempts  de  licence.  L'exploitation  

est  autorisée  aux  deux  conditions  suivantes :  (1)  l'appareil  ne  doit  pas  produire  de  brouillage,  et  (2)  l'utilisateur  de  

l'appareil  doit  accepter  tout  brouillage  radioélectrique  subi,  même  si  le  brouillage  est  susceptible  d'en  compromettre  

le  fonctionnement.

За  повече  информация  вижте:  www.recyclethis.info
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