Snabbguide för Photon RT

1. Objektiv lins
2. Linslock
3. Kontrollhjul med knapp
UPP/NER/OK
4. PÅ/AV knapp
5. Dioptrijustering ring
6. Fokusjusteringsring
7. Weaver Rail
8. MICRO-USB port

9. Inbyggd mikrofon
10. Batterifack
11. Inspelningsknapp “REC”
12. Låsningsring för IR-lampan
13. Huv till IR-lampan
14. 30mm tub
Användningsmanual
● Öppna linslocket (2)
● Tryck på PÅ/AV knappen (4) Var
uppmärksam på att det tar ett par
sekunder innan enheten startar

● Justera på dioptrijustering (5) tills
du får en klar bild på ikonfältet och
hårkorset
● Justera skärpan på avståndet till
målet med ratt (6)
● För att justera LJUS/IR-STYRKA/
FÖRSTORINGEN, rotera på hjul
(3), medsols för ökat och motsols
för att sänka. När du har justerat en
av de ovanstående, klicka då på
knappen ovanpå ratten för att
komma till nästa.
● För att spela in med enheten klicka
på inspelningsknapp, (11) det
visas “REC” i hörnet av displayen
samt en tidräknare, för att spara
filmen klicka in
inspelningsknappen (11), för att ta
stillbild håll in på knapp (11) för att
växla mellan inspelning och
stillbild, sedan klicka en gång på
knapp (11). Håller man in
Inspelningsknapp (11) kommer
man till ett visningsläge där man
kan granska de videos samt bilder
man har tagit.
● För att starta WIFI i siktet så se till
att siktet är igång sedan klicka
snabbt på PÅ/AV knappen(4), en
ikon kommer nu visas att wifi är
igång. När man har anslutit till
siktet kommer ikonen börja blinka.
● För att komma in i huvudmenyn på
siktet, klicka och håll in på hjul(3)
tills huvudmenyn visas till vänster.

● För att ändra något så klicka på
hjul knappen (3) och sedan ändrar
du till önskat värde. För att spara så
håller du in knappen(3) när du är
klar. För att gå tillbaka ut till
huvudmenyn så håll in knappen (3)
● Den första ikonen är till för att
välja vilken färg man vill ha på
hårkorset, de går att välja mellan
svart, vit, röd och grön.
● Andra ikonen är till för det
inbyggda wifit, här ändrar du vilket
lösenord som siktet ska ha samt
vilken åtkomst dem som kopplar
upp sig mot wifit ska ha.
Standardlösenord för alla enheter

5. Gå sedan in i Inskjutnings menyn,
det kommer nu komma upp ett “X”
genom att håll X på riktmärke du
sköt på, så flyttar du nu hårkorset
till där skottet tog. Detta görs
genom att rotera på hjul(3) för att
justera vertikalt och sedan klickar
man en gång på knapp (3) för att
justera horisontellt. 1 KLICK
motsvarar ca 10 mm, det finns 50
klick åt alla håll från 0 läget.
6. Viktigt! För att spara inskjutningen
så håll in knappen (3) tills
meddelande “OK” visas. Då har
inskjutningen sparats.

är: 1 2 3 4 5
Tredje ikonen är för att välja
upplösningen för inspelning, det
går att välja mellan 240p samt
480p
Fjärde ikonen ät till för att ställa in
datum och tid
Femte ikonen är till för den
inbyggda mikrofonen, där ställer
man PÅ/AV
Sjätte ikonen ändrar man vilken
typ av hårkors man vill ha, det
finns 6 olika att välja mellan
Sjunde ikonen är INSKJUTNING:
För att skjuta in siktet gör följande:
Börja med att starta siktet och ställ
in bilden enligt ovanstående
instruktioner.
Ställ sedan ut ett mål på 80m
avstånd.
Skjut sedan ett skott medans ni har
ett tydligt riktmärke att skjuta på.
Gå sedan fram och markera vart
skottet tog.

● Den åttonde och sista ikonen är
information om själva siktet
För installation och borttagning
av batteri
● Börja med att montera batterierna i
den polaritet som står på kassetten.
● Vrid sedan låsningen mot “OPEN”
● Ta sedan batteripacket med stiften
på baksidan uppåt och för in i
siktet.
● Vrid sedan låsningen bort från
“OPEN”
● För borttagning av batterierna se
till att siktet är avstängt sedan
vrider ni låsningen mot open och
plockar ur kassetten.
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Siktet kan man driva på extern ström via
micro-usb porten. En powerbank som man
kan ladda till exempel telefon funkar att
driva siktet med. De finns även ett annat
alternativ det är är uppladdningsbart
batteripack man kan köpa till som är

anpassade för detta sikte, dem heter Pulsar
DNV2 batteri
, för mer information besök gärna våran
hemsida eller ta kontakt med oss under
våra öppettider.

För att plocka ur filer ur enheten gör
följande:
● Starta enheten
● Anslut Micro-USB kabeln från
datorn till enhetens Micro-USB

● Bilden som visas ovan kommer nu
visas på displayen

● Vrid på hjulet (3) så att
datorikonen blir markerad.
● Klicka sedan på hjulet (3)
● Nu kan du överföra filerna från
enheten till datorn.
● Stäng sedan av enheten och koppla
ur kabeln

För support eller frågor kontakta oss
under våra öppettider:
Tisdag-Torsdag 11-18, Lördag 10-14

S k å n e j a kt


Telefon: 0418-503 09
Mail: skanejakt@gmail.com

