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Dansk 
1 Kort oversigt 
Det håndholdte termografiske monokulæ re kamera er en håndholdt 
enhed, hvis funktioner omfatter overvågning, målsøgning efter højeste 
temperatur, afstandsmåling, wi-fi-hotspot osv. Den indbyggede, 
højfølsomme termiske detektor giver dig et klart billede, selv i 
fuldkommen mørke. Enheden anvendes hovedsageligt udendørs under fx 
patruljering, retshåndhæ velse, eftersøgning og redning, 
narkotikahåndhæ velse, anti-smugling, kriminel beslaglæ ggelse, 
vandreture, rejser, jagt osv. 
Enheden kan optage enkeltbilleder og video, og du kan indstille 
parametre via appen T-Vision, når enheden er forbundet til din telefon via 
et hotspot. 
Søg efter T-Vision i App Store (iOS-system) eller Google Play™ 
(Android-system) for at downloade appen, eller scan QR-koden for at 
downloade og installere appen. 

  

Android iOS 
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2 Oversigt 
Strøm Tilstand

Optag billede Zoom

Okular

Stativskrue
Kabelstik

Objektivdæ ksel

Dioptrijusteringsknap 

 
Knap 

Ikon Knap Funktion 

 Strøm 
Tryk: Standbytilstand/væ k enheden 
Hold: Tæ nd/sluk 

 Tilstand 
Tryk: Paletter 
Hold: Menu 

 
Optag 
billede 

Tryk: Billedoptagelse 
Hold: Optag 

 Zoom 
Tryk: Digital zoom 
Hold: FFC 

  

Græ nseflade 
● Objektivdæ ksel: Beskytter objektivet mod støv og ridser. 
● Dioptrijusteringsknap: Justér visningen iht. din næ rsynethedsgrad. 
● Kabelgræ nseflade: Til opladning af enheden eller eksport af filer via 

det medfølgende USB-kabel. 
● Stativskrue: Til montering på stativ. 

3 Opladning af enheden 
Når enheden er startet op, vises batteristatussen i skæ rmmenuen (OSD). 
Når batteriniveauet er lavt, skal du oplade enheden og sikre, at den 
fungerer korrekt. 
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Før du starter 

● Temperaturen under opladning skal væ re fra 0 °C til 45 °C  
(32 °F til 113 °F). 

● Oplad enheden via det medfølgende USB-kabel. 

Trin 

1. Åbn USB-dæ kslet. 
2. Sæ t USB-kablet i, og oplad enheden. 
● Blinker rødt og grønt: Der 

opstod en fejl. 
● Lyser konstant rødt: Batteriet 

oplades korrekt. 
● Lyser konstant grønt: Batteriet 

er fuldt opladet. 
● Slukket: Batteriet oplades ikke. 

Kabelstik

Indikator for batteristatus

 

Brugervejledning 

 

Juridisk information 
©  2020 Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. Alle rettigheder 
forbeholdes. 
Om denne vejledning 
Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. 
Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter 
tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er 
med forbehold for æ ndring uden varsel på grund af opdateringer af 
firmware eller andre årsager. Du kan finde den seneste udgave af 
vejledningen på HIKMICRO’s websted (www.hikmicrotech.com/).  
Brug brugervejledningen under vejledning af og med hjæ lp fra fagfolk, der 
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er uddannet i understøttelse af produktet. 

Anerkendelse af varemæ rker 

 og andre af HIKMICRO’s varemærker og logoer tilhører 

HIKMICRO i forskellige lande.  
Andre næ vnte varemæ rker og logoer tilhører deres respektive ejere. 

JURIDISK ANSVARSFRASKRIVELSE 

VEJLEDNINGEN OG DET HERI BESKREVNE PRODUKT, INKL. HARDWARE, 
SOFTWARE OG FIRMWARE, LEVERES I STØ RST MULIGT OMFANG, DER ER 
TILLADT VED LOV, "SOM DET ER OG FOREFINDES" OG "MED ALLE 
DEFEKTER OG FEJL". HIKMICRO UDSTEDER INGEN GARANTIER, 
UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆ NSNING, 
VEDRØ RENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DIN BRUG AF PRODUKTET SKER PÅ 
DIN EGEN RISIKO. UNDER INGEN OMSTÆ NDIGHEDER ER HIKMICRO 
ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆ RLIGE SKADER, HÆ NDELIGE SKADER, 
FØ LGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKL. BL.A., SKADER SOM FØ LGE 
AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA, 
BESKADIGELSE AF SYSTEMER ELLER TAB AF DOKUMENTATION, UANSET 
OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKTBRUD, SKADEVOLDENDE HANDLINGER 
(HERUNDER UAGTSOMHED), PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE I 
FORBINDELSE MED BRUGEN AF PRODUKTET, SELVOM HIKMICRO ER 
BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.  
DU ANERKENDER, AT INTERNETTET INDEHOLDER INDBYGGEDE 
SIKKERHEDSRISICI. HIKMICRO PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR 
UNORMAL DRIFT, LÆ KAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE 
SKADER SOM FØ LGE AF CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSANGREB 
ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. HIKMICRO VIL DOG YDE 
EVENTUEL NØ DVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK BISTAND.  
DU ERKLÆ RER DIG INDFORSTÅET MED AT BRUGE PRODUKTET I 
OVERENSSTEMMELSE MED ALLE GÆ LDENDE LOVE, OG DU ER 
ENEANSVARLIG FOR AT SIKRE, AT DIN BRUG OVERHOLDER AL GÆ LDENDE 
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LOVGIVNING. DU ER ISÆ R ANSVARLIG FOR AT BRUGE PRODUKTET PÅ EN 
MÅDE, DER IKKE KRÆ NKER TREDJEPARTERS RETTIGHEDER, HERUNDER, 
UDEN BEGRÆ NSNINGER, RETTIGHEDER VEDRØ RENDE OFFENTLIG 
OMTALE, INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER ELLER RETTIGHEDER 
VEDRØ RENDE DATABESKYTTELSE OG ANDRE RETTIGHEDER VEDRØ RENDE 
PERSONLIGE OPLYSNINGER. DU MÅ IKKE BRUGE PRODUKTET TIL 
FORBUDTE SLUTANVENDELSER, HERUNDER UDVIKLING ELLER 
FREMSTILLING AF MASSEØ DELÆ GGELSESVÅBEN, UDVIKLING ELLER 
PRODUKTION AF KEMISKE ELLER BIOLOGISKE VÅBEN, AKTIVITETER I DEN 
KONTEKST, DER ER KNYTTET TIL ATOMBOMBER ELLER USIKKERT 
REAKTORBRÆ NDSEL, ELLER SOM STØ TTE TIL OVERTRÆ DELSE AF 
MENNESKERETTIGHEDER. 
I TILFÆ LDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM VEJLEDNINGEN OG 
GÆ LDENDE LOVGIVNING GÆ LDER SIDSTNÆ VNTE. 

Lovgivningsmæ ssige oplysninger 
FCC-oplysninger 

Væ r opmæ rksom på, at æ ndringer eller modifikationer, der ikke 
udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for 
overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. 
Overholdelse af FCC: Udstyret er afprøvet og overholder græ nserne for 
digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Græ nserne 
er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i 
installationer i boligområder. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle 
radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke er installeret og anvendes i 
overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig interferens for 
radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens 
ikke kan opstå i en bestemt installation. Hvis udstyret forårsager skadelig 
interferens for modtagelse af radio- og tv-signaler, hvilket kan afgøres ved 
at slukke og tæ nde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at 
afhjæ lpe interferensen på en eller flere af følgende måder: 
— Drej eller flyt modtagerantennen. 
— Ø g afstanden mellem udstyret og modtageren. 
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— Sæ t udstyret i en stikkontakt på et kredsløb, der er forskellig fra 
kredsløbet, som modtageren er tilsluttet. 

— Søg råd hos forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. 
Udstyret skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm 
mellem strålingskilden og din krop. 
FCC-betingelser 
Enheden overholder del 15 i FCC-reglerne. Anvendelse sker under 
iagttagelse af følgende to betingelser: 
1. Enheden må ikke forårsage skadelig interferens. 
2. Denne enhed skal acceptere modtagen interferens, inkl. interferens, 

der kan give anledning til uønsket drift. 

EU-overensstemmelseserklæ ring 
 

 
Dette produkt og – hvis relevant – medfølgende tilbehør er 
CE-mæ rkede og overholder dermed de gæ ldende 
harmoniserede europæ iske standarder, der er angivet i 
EMC-direktivet 2014/30/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU. 

 

2012/19/EU (WEEE-direktivet): Produkter, der er mæ rket 
med dette symbol, kan ikke bortskaffes som almindeligt 
husholdningsaffald i EU. Med henblik på korrekt genbrug skal 
du aflevere produktet til din lokale leverandør ved køb af 
tilsvarende nyt udstyr eller aflevere det på et dertil indrettet 
indleveringssted. For yderligere oplysninger se: 
www.recyclethis.info. 

 

2006/66/EF (batteridirektivet): Dette produkt indeholder et 
batteri, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald i EU. Find specifikke oplysninger om 
batteriet i produktdokumentationen. Batteriet er mæ rket 
med dette symbol, som kan indeholde bogstaver, der 
indikerer indhold af kadmium (Cd), bly (Pb) eller kviksølv (Hg). 
Med henblik på korrekt genbrug skal du aflevere batteriet til 
din leverandør eller til et dertil indrettet indleveringssted. 
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For yderligere oplysninger se: www.recyclethis.info. 
  

Overholdelse af Industry Canada ICES-003 
Enheden overholder kravene til standarder i CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).  
Enheden overholder Industry Canadas licensfritagne RSS-standarder. 
Anvendelse sker under iagttagelse af følgende to betingelser:  
(1) Denne enhed må ikke forårsage interferens. 
(2) Denne enhed skal acceptere al interferens, inkl. interferens, der kan 

give anledning til uønsket drift af enheden. 
Iht. Industry Canadas bestemmelser må denne radiosender kun benyttes 
sammen med en antenne af en type og med maks. (eller lavere) 
forstæ rkning end den, der er godkendt til senderen af Industry Canada. 
For at reducere potentiel radiointerferens for andre brugere skal 
antennetypen og dens forstæ rkning væ lges således, at den æ kvivalente 
isotropisk udstrålede effekt (e.i.r.p.) ikke er mere end det, der kræ ves til 
en vellykket kommunikation. 
Udstyret skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm 
mellem strålingskilden og din krop. 

Sikkerhedsanvisning 
Disse anvisninger skal sikre, at brugeren kan anvende produktet korrekt 
og undgå fare eller tab af ejendom. 

Love og bestemmelser 
● Dette produkt skal anvendes under streng overholdelse af de lokale 

regler for elektrisk sikkerhed. 

Transport 
● Opbevar enheden i den oprindelige eller en lignende emballage, når 

den skal transporteres. 
● Gem al emballage efter udpakningen til senere brug. Hvis der opstår 

en fejl, skal du returnere enheden til producenten i den originale 
emballage. Transport uden brug af den originale emballage kan 
medføre skader på enheden, og virksomheden påtager sig intet ansvar 
for sådanne. 

● Tab ikke produktet, og udsæ t det ikke for fysiske stød. Hold enheden 
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på afstand af elektromagnetisk interferens. 

Strømforsyning 
● Du skal selv købe en oplader. Indgangsspæ nding skal overholde LPS 

(Limited Power Source) (5 V jæ vnstrøm, 2 A) iht. standarden IEC61010-1. 
Du kan finde næ rmere oplysninger i de tekniske specifikationer. 

● Kontrollér, at stikket er sat godt i stikkontakten. 
● Slut IKKE flere enheder til én strømadapter for at undgå overhedning 

eller brandfare som følge af overbelastning. 

Batteri 
● Det indbyggede batteri kan ikke demonteres. Kontakt producenten, 

hvis du har brug for en reparation. 
● Hvis batteriet skal opbevares i en læ ngere periode, skal du sikre, at det 

oplades fuldt hvert halve år for at bevare batteriets ydeevne. Ellers kan 
der opstå skade. 

Vedligeholdelse 
● Hvis produktet ikke virker korrekt, skal du kontakte din forhandler eller 

dit næ rmeste servicecenter. Vi påtager os intet ansvar for problemer, 
der er forårsaget af uautoriseret reparation eller vedligeholdelse. 

● Der er få enhedsdele (fx elektrolytkondensator), der skal udskiftes 
regelmæ ssigt. Den gennemsnitlige levetid varierer. Derfor er det 
nødvendigt at udføre regelmæ ssig kontrol. Kontakt din forhandler for 
næ rmere oplysninger. 

● Tør enheden forsigtigt af med en ren klud og en lille mæ ngde æ tanol, 
hvis det er nødvendigt. 

● Hvis udstyret bruges på en måde, der ikke er angivet af producenten, 
kan garantien på enheden blive annulleret. 

Driftsmiljø 
● Kontrollér, at driftsmiljøet opfylder enhedens krav. Driftstemperaturen 

skal væ re fra -20 °C til 55 °C (-4 °F til 131 °F),  
og driftsluftfugtigheden skal væ re 95 % eller derunder. 

● UDSÆ T IKKE enheden for høj elektromagnetisk stråling eller støvfyldte 
omgivelser. 
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● Objektivet må IKKE rettes mod solen eller et stæ rkt lys. 

Nødsituation 
● Hvis enheden afgiver røg, lugt eller støj, skal du straks slukke for 

strømmen og træ kke strømkablet ud. Kontakt derefter servicecentret. 

Producentens adresse 

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, 
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 310052, Kina 
Hangzhou Microimage Software Co., Ltd  


