
 
Snabbguide för Overwatch Optics 

värmekamera  

1. USB-port 
2. PÅ/AV knapp 
3. Fokusjusteringsring  
4. Linslock  
5. Knapp för val av färgpalett  
6. Knapp för förstoring  
7. Knapp för foto/ video  
8. Vred för dioptrijustering 

 
Användningsmanual   

● Börja med att öppna linslocket (4)  
● Tryck och håll in PÅ/AV knappen 

(2) Var uppmärksam på att de tar 
ett par sekunder innan enheten 
startar.  

● Justera skärpan på (8) tills du får en 
klar bild på ikonerna och skärmen.  

● Titta sedan på målet och justera 
fokus på ringen(3)  

● Välj sedan vilken färgpalett ni vill 
använda genom att klicka på knapp 
(5)  

● För att ändra förstoringen klicka på 
knapp (6). Förstoringen är digital 

och visas i uppe i de vänstra 
hörnet. 

● Knapp nummer 7 är till för foto 
eller videoläge. Klickar man 
aktiverar man de men för att byta 
mellan foto och video håller man 
in.  

Tryck och håll in knapp (6) för att öppna 
menyn. Bild på menyn visas nedan.  

 
För att navigera upp/ner i menyn klicka på 
knapp 5/7. För att ändra en parameter 
klicka på knapp (6). 
  

● Första menypunkten är till för att 
starta/ stänga av de inbyggda WIFI. 

● Andar är till för att ställa 
ljusstyrkan på skärmen.  

● Tredje fältet är till för att välja om 
man ska ha video-ut eller inte. 

● Fjärde är till för att välja vilket 
kalibreringsläge enheten ska ha. 
Standard är att enheten gör de 
automatiskt.  

● Femte är till om man vill starta 
energisparläge.  

● Sjätte och sista punkten i menyn är 
till för att återställa enheten till 
standard.  



 
När man har ändrat de man vill väntar man 
antingen tills menyn försvinner eller håller 
man knapp (6)  
 

Videoinspelning samt foto 
För att kunna spela in samt att ta bilder 
med enheten behöver man ett inspelnings 
kitt som godtar RCA- ingång. 

● Öppna öppna skyddet för porten(1) 
sätt sedan dit medföljande 
RCA-kabel. 

● Gå sedan in i menyn enligt 
ovanstående instruktioner och 
aktivera video-out. När detta är 
gjort ska de visas i de nedre högra 
hörnet på skärmen.  

● Efter de kan du börja spela in med 
din externa inspelningsenhet. 
 

Ladda din enhet 
 

● Använd medföljande kabel. 
● Kontrollera att spänningen på 

nätverksadaptern stämmer överens 
med specifikationerna på enheten . 

● När kabeln har satts i och enheten 
har dåligt batteri ska en röd 
indikatorlampa lysa på ovansidan 
av enheten.  

● När enheten är fulladdad så byter 
denna lampa till grön.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

S k å n e j a k t    

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