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 .3 حلقة تركيز الرؤية على العدسة -  .2 غطاء للعدسة -  .1

 . نظام تكبيرI.Rكشاف إضاءة بالأشعة تحت الحمراء 
 .8 زر ضبط انضغاطي - .7 زر ضبط انضغاطي - .6 إضافي

  زر.9)/تأكيد - OFF)/الإيقاف (ONزر انضغاطي للتشغيل (
ة. 11 زر ضبط انضغاطي - .10ضبط انضغاطي -    حلق

  عدسة عينية.12تركيز الرؤية على العدسة العينية - 
TFغطاء لبطاقة - .14 غطاء البطاريات - .13  باب واجهة. 15 

ة .16الاستخدام صوت/فيديو-  جه ة. 17ـ - USB وا ل  وص
Weaverلزلاجات التحريك 

تركيب البطارية
قم بفك البراغي وارفع غطاء تجويف حامل البطاريات (

 ) ثم أدخل البطارية المرفقة بالمنتج (قابلة لإعادة13
 ) مع الحرص على تحديد18650الشحن من النوعية 

 القطبية الصحيحة. إذا ما تم إيقاد الشاشة فإن ذلك
 يعني أن البطارية مشحونة وتعمل بالشكل الصحيح،
 خلاف ذلك يجب فحص قطبية البطارية ومستوى

شحنها.

تشغيل المنتج واستخدامه
 )، وانظر من العدسة1قم بلف غطاء العدسة الشيئية (

ية ( ن ي ع ل ر 12ا ى ز ل ط ع غ ض م ا  ON/OFF) ث

 )، وعندها سيظهر أمامكم على الشاشة8"تشغيل/إيقاف" (
الكاملة المشهد الذي تنظرون إليه.

 ) حتى يصبح2لتركيز الرؤية قم بلف الحلقة (
 المنظر الذي تنظر إليه واضحًا بجلاء. قم أيضًا بلف

ي ( ر ت ب و ي د ل ط ا ب ض ل ة ا ق ل ط11ح ب ض  ) ل
 ديوبترالعدسات. هذه الأداة مصممة لتضبط أوتوماتيكيًا
 درجة لمعان الصور. لتكبير الصورة أو لتصغيرها

 5. يمكن تكبير الصورة حتى 9 و7استخدم الزرين 
  لإيقاد كشاف الإضاءة بالأشعة18مرات.اضغط على الزر 

  واستخدم قارئ التحديد بالطريقةIRتحت الحمراء 
الليلية
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وضع الفيديو
 6من وضع الفيديو/المراقبة، اضغط على الزر 

للدخول في وضع الفيديو.
. وضع ضبط الفيديو1
. مؤشر شحن البطارية2
. التاريخ3
. مدة التسجيل4

 للتسجيل مقطع الفيديو. 8اضغط على الزر 
 سيومض الضوء الأحمر على الشاشة للدلالة على أنه

جاري تصوير الفيديو. 
 سيتم أوتوماتيكيًا حفظ مقطع الفيديو على

  لإيقاف عملية8. اضغط على الزر TFالبطاقة-
التسجيل.

ضبط مستوى إضاءة الشاشة
  لمدة6في وضعية المراقبة اضغط طويلًا على الزر 

  ثوان للدخول إلى طريقة ضبط مستوى إضاءة3
الشاشة. يمثل الرقم الذي يظهر بعد الكتابة "

BRIGHT(مستوى الإضاءة)" مستوى الإضاءة الكلية  
 و7ويمكن زيادته أو خفضه بالضغط على الزرين 

9.

ضبط التاريخ والساعة
  لمدة ثلاث ثوان ثم6استمر في الضغط على الزر 

  لتحريك الرمز *6اختر القائمة. اضغط على الزر 
  (ضبط الوقت)" اضغط علىtime setقبل الكلمات "

 للدخول إلى قائمة الضبط.9 أو 7الزرين 
. شكل التاريخ1
. ضبط التاريخ2
. ضبط الساعة3

  لتغيير شكل التاريخ،9 أو 7اضغط على الزرين 
  لضبط التاريخ. حرك المؤشر في8اضغط الزر 

  لزيادة7الوضعية المرغوب فيها. اضغط على الزر 
  لتقليل التاريخ. اضغط مرة أخرى9التاريخ أو الزر 

 للخروج من وضع الضبط.8على الزر 

 الإلكترونيMILضبط الـ 
ا على الزر  في وضع المراقبة اضغط طويلً

  على الشاشة.Y وX، سيظهر التعاقب 10الانضغاطي 
 10/1ادخل في واجهة الضبط حيث كل زيادة تعادل 

Mil بضبط المحور 9 و7. يقوم الزران Xاضغط . 
لزر  صX والرقم المقابل للمحور 7على ا ا خ ل   ا

 بالشبكية سوف يتحرك أفقيًا ناحية يمين شاشة
  وستحرك ناحية اليمين.9العرض. اضغط على الزر 

 . اضغط علىY لضبط المحور 10 و6يُستخدم الزران 
ر  ز ل   على الشاشةY والرقم المقابل للمحور 6ا

 10سيتحرك نحو الأعلى. بالضغط على الزر 
 سيتحرك نحو الأسفل. إذا لم يتم استخدام الأداة لمدة

  ثوان ستظهر تلقائيًا شاشة تطلب تأكيد3
 التعاقبات المدخلة. عند هذه النقطة، اضغط على الزر

 7 (نعم)" والزر الانضغاطي Yes لتحديد الخيار "9
  (لا)". سيضبط النظام نفسه تلقائيًاNOلاختيار "

وسيخرج من هذه الوضعية.
تم حفظYesبتحديد الاختيار " " سي ( م نع )  

 المتعاقبات المدخلة للشبكية مع استبدال
 Noالمتعاقبات الافتراضية. وبتحديد الاختيار "

 (لا)" سيستمر النظام بالعمل بإعدادات الضبط
  فإنه50 و+50الأصلية. إذا ما تم في الضبط تجاوز -

 " وسيتمOVERSTEPستظهر على الشاشة الكتابة "
 استعادة نظام التشغيل الأصلي. لإعادة الأداة لضبط
 المصنع، يجب كأول إجراء أعادة تثبيت الأداة بالزر

لزر8الانضغاطي  ا على ا ً   ثم الضغط طويل
  في نفس الوقت حتى تظهر على10الانضغاطي 

ORIGINالشاشة الكتابة "  RESETإعدادات ضبط)  
 المصنع)" وعند هذه النقطة حرر الزر الانضغاطي لإعادة

تثبيت الضبط.
حد و بأ رجية أ شة عرض خا لتوصيل بشا  ا

الكومبيوترات
 قم بتوصيل الأداة بشاشة عرض خارجية عبر

.15توصيل كابل الفيديو بالمنفذ 
  للمنتجUSB في منفَذ الـ USBأدخِل طرف كابل الـ 

 والطرف الآخر في الكومبيوتر. سيتعرف
 الكومبيوتر على الفور على الأداة وسيقرأ الملفات

  على الفور. عندماTFالموجودة في ذاكرة التخزين 
 يصبح المنتج موصولًا بالكومبيوتر فإنه سيتم

شحن بطاريته.
شاحن البطاريات

 قم في المرة الأولى التي تشحن فيها البطارية، عن
 طريق كابل توصيل التيار الكهربي، بشحن

 ساعات على الأقل.10البطارية لمدة 
قم قبل كل استخدام بشحن البطاريات.

الصيانة
تعمل هذه الأداة بشكل مثالي في درجات الحرارة بين -

  درجة مئوية. وإذا لم يتم40 درجات مئوية وحتى 5
 استخدام الأداة، ضعها في مكان معتدِل الحرارة وجاف.
 اشحن الأداة على الفور إذا لم توقد الشاشة. أزل
 التراب من على الأداة عبر نفخ الأجزاء البصرية. إذا
 لم يتم استخدام عدسة المونوكل لفترة طويلة من
 الزمن، قم بشحن البطارية على الأقل لمرة واحدة كل
 شهر لتحاشي تلفها. لا تفتح الأداة من الداخل ولا
 تعبث بها حيث يؤدي ذلك إلى سقوط الضمان عن هذه

الأداة.
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