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Brýle noèního vidìní Viking 1x24 Goggles jsou sestaveny ze speciální modifikace binokulárního noèního
vidìní Viking a náhlavní montáže. Komplet je urèen pro efektivní pozorování v èásteèné nebo úplné temnotì,
pøi zachování volných rukou pozorovatele.
Noèní binokulár  je konstruován ze dvou elektro-optických systémù, umístìných do monolitického tìlesa 
s povrchovou úpravou z vodovzdorného a na dotyk pøíjemného gumového materiálu. 
Pøístroj má pohodlné nastavování oèní korekce a centrální zaostøování obrazu, konstantní mezioèní 
vzdálenost a vlastní zdroj infraèerveného svìtla, nezbytný pøi použití  za obzvláš� tmavých pozorovacích podmínek. 
Mìkká oènice pøístroje je spoleèná pro obì oèi a zabraòuje prùniku rušivého postranního svìtla a zároveò maskuje
zelené svícení pøístroje.  
Náhlavní montáž je navržená k jednoduchému a rychlému pøizpùsobení velikosti a poskytuje komfort a spolehlivost
pøi nošení. Otoèný mechanizmus montáže umožòuje individuální nastavení polohy noèního binokuláru a jeho 
rychlé nadzvednutí.
Komplet je schopný provozu  do 40 hod. pomocí 3V baterie (CR123) pøi okolní teplotì od -30°C  do +40°C.

Popis

Oblastmi použití noèních brýlí jsou:
    Pozorování v pøírodì 
    Turistika a myslivost
    Sportovní hry a orientace v noci
    Komerèní a amatérský lov ryb
    Vyhledávání a zachraòování
    Oprava a servis zaøízení
    Jiné oblasti spojené s provádìním ruèních prací pøi nedostateèném osvìtlení.

MODEL                                 25025  

Generace EOM

Zvìtšení, x

Prùmìr objektivu, mm

Vertikální rozlišení, mm

Zorný úhel, stupòù

Vzdálenost výstupní pupily, mm

Oèní pøizpùsobivost, dioptrie

Min. vzdálenost pozorování, m

Napájecí napìtí, V / Typ baterie

Rozmìry (bez montáže), mm

 Délka

 Šíøka

 Výška

Hmotnost kompletu, kg

Pøístroj je dodáván v následujícím kompletu:

Brašna pro komplet
Montáž na hlavu
Binokulární noèní vidìní Viking
Øemínek
Ubrousek na èistìní optiky
Návod k použití 
Záruèní list
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Vyšroubujte víèko bateriového prostoru (1). 
Vložte baterii CR123A dle vyznaèené polarity.
Zašroubujete víèko (1) zpìt.

Instalace baterie

Použití pøístroje

Se
Povol

Zajis te pod lnou polohu binokul

øiïte náhlavní montáž na velikost hlavy.
te na doraz jistící matku (2) otáèením proti smìru hod. ruèièek . 

Stisknìte tlaèítko (3) a sesuòte lištu (4) z otoèného mechanismu montáže (5).  
Pøišroubujte lištu (4) k binokuláru. Lišta má kolík, který má zapadnout do patøièné díry na stranì binokuláru, 
umístìné naproti tlaèítku (6). 
Nasuòte lištu s upevnìným binokulárem zpìt na otoèný mechanismus montáže (5).
Povolte šrouby (7) na1-2 otoèení. 
Navléknìte náhlavní montáž s binokulárem na hlavu. 
Stisknìte tlaèítko (8) a umístìte binokulár do vodorovné polohy. Pohybem binokuláru nahoru-dolù, 
dopøedu-dozadu, nastavte nejvhodnìjší polohu proti oblièeji. (Pøi nastavování nepoužívejte tlaèítka (3) a (8)).

tì é áru dotažením matky (2) ve smìru hod. ruèièek. 
Zachovejte binokulár ve vodorovné poloze a sundejte montáž z hlavy, dbejte pøitom aby poloha binokuláru oproti 
montáži se nezmìnila. 
Dotáhnìte šroubky (7) ve smìru hod. ruèièek.
Pøemístìte se do tmavého prostoru. Odklopte pøední kryty objektivù binokuláru (9) a tlaèítkem “ON” (6) 
zapnìte pøístroj.O zapnutí pøístroje informuje zelený indikátor. 

Vyzkoušet funkènost pøístroje lze i za svìtla pøi zavøených pøedních krytech objektivù.
V tomto pøípadì je kategoricky zakázáno jejich otevøení.
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Pokud byl pøístroj používán pøi nízkých teplotách a následnì pøenesen do tepla je nezbytné 
dodržet následující postup:
   - ohøátí pøístroje lze provádìt jenom v pouzdøe. Toto zabrání vzniku kondenzátu na 
     elektrických a optických èástech pøístroje.
   - odložit další zapnutí pøístroje až o 5 hodin.
Nikdy se nedívejte Vaším noèním vidìním na svìtelné zdroje o intenzitì vìtší než 1 lux. 
Intenzivní svìtelné zdroje (napø. pøimé svìtlo reflektorù auta) mohou zpùsobit trvalé znièení pøístroje.
Nerozebírejte a samostatnì neopravujte pøístroj. 
Pøístroj v žádném pøípadì nevystavujte zdrojùm tepla ani pøímým sluneèním paprskùm, prachu a vlhkosti. 
Zabraòte pádu a prudkým manipulacím s pøístrojem. Nešetrné zacházení mùže poškodit optické prvky a 
vnitøní elektronické obvody.

Upozornìní pro zacházení

Vyjmìte baterie v pøípadì že pøístroj nebude používán delší dobu.
Pøístroj skladujte vždy v brašnì v suchých, dobøe vìtraných prostorách, v bezpeèné vzdálenosti od topných tìles, 
pøi nejmenší teplotì +10°C a vlhkosti maximálnì 70%.

Uskladnìní

P
Dle potøeby tlaèítkem “IR” (10) aktivujte infraèervený vyzaøovaè. Zapnutí vyzaøovaèe signalizuje èervený indikátor. 

ozorujte pøístrojem objekt vzdálený kolem 30-40m. Otáèením válce centrálního zaostøování (11) a posuvem 
páèek okulární korekce (12) docilte maximální ostrosti obrazu pro obì oèi. 
Dále k zaostøování obrazu používejte jenom centrální zaostøování (11). 
Po ukonèení pozorování vypnìte pøístroj stisknutím tlaèítka “ON” (6), zavøete krytky objektivù (9).
Odmontujte binokulár od náhlavní montáže povolením matky (2) a stisknutím tlaèítka (3). 
Vložte komplet do brašny.
Pro nastavení binokuláru nasazeného na hlavì mimo osu oèí stlaète tlaèítko (8) a zvednìte
binokulár do svislé polohy.
Noèní binokulár lze používat i samostatnì. V tomto pøipadì pøipojte k binokuláru øemínek.

Pøed èištìním optiky odfouknìte stlaèeným suchým vzduchem jemný prach a neèistoty, které by mohly
zpùsobit poškrábání èoèek. Èoèky èistìte pouze speciálními prostøedky, urèenými k èištìní optiky 
s mnohovrstevnou antireflexní úpravou. 
K ošetøení povrchu pøístroje používejte mìkký hadøík navlhèený vazelínou.

Údržba

Pøístroj nefunguje...
Zkontrolujte, zda napájecí èlánek je správnì instalován a je-li v dobrém stavu.

Nelze zaostøit obraz...
Zaostøete obraz dle návodu popsaného v odst. "Použití pøístroje".Jestliže obraz se nepodaøí zaostøit, vyèistìte optiku.

Pulzující obraz v pøístroji...
Tento jev je zpùsoben nedostatkem zbytkového svìtla pro zpracování pøístrojem.
 Pro odstranìní tohoto jevu pozorujte pøístrojem s použitím infraèerveného pøisvícení.

Malé èerné body v obraze ...
Malé èerné body v obraze jsou pøípustné a jsou zpùsobeny technologii výroby zesilovaèù svìtla. 
Pøi pozorování v noci body neovlivòují obraz pøístroje a jsou viditelné pøedevším pøi zkoušení pøístroje za svìtla
se zakrytými objektivy.

Pøedtím, než se obrátíte do opravny

Záruka se vztahuje na poruchy a materiálové vady výrobku po dobu 36 mìsícù ode dne jeho prodeje spotøebiteli. 
V dobì trvání záruky bude vadný výrobek  bezplatnì opraven nebo vymìnìn.
Jakýkoliv výrobek vrácený k záruèní opravì bude podroben expertize, kde bude posouzen zda byl používán 
v souladu s návodem k použití. V pøípadì zjištìné závady na výrobku uplatnìte záruku u Vašeho prodejce.
 Reklamovaný výrobek musí být doložen øádnì vyplnìným záruèním listem a dokladem o nákupu.

Záruka propadá, došlo-li k poškození výrobku zejména v pøípadì, když:
    pøi použití výrobku nebyly dodrženy podmínky uvedené v návodu  k jeho obsluze;
    byl výrobek pozmìnìn, zfalšován, modifikován, nebo nese následky cizího neoprávnìného zásahu;
    byl výrobek vystaven pádùm, nese stopy mechanického nebo chemického pùsobení;
    byl výrobek opravován nepovìøenou servisní organizací
    poškození výrobku je následkem požáru, živelných katastrof atd.;
    poškození výrobku je následkem vniknutí cizích pøedmìtù ( látek, tekutin)  do  jeho tìlesa.

Záruka
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