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A frissítés használható minden Panther céltávcsőnél: 
PH35/PH50/PQ35/PQ50L

A frissítési folyamat két lépcsőben történik:

• Az első frissítési folyamat során az elsődleges firmware-frissítés történik ez 2-3 percig tart 
és a folyamatot 0-100% között a folyamatjelzőn láthatjuk. Amikor a frissítés befejeződött, a 
„Frissítés sikeres volt, kérjük, indítsa újra” üzenet jelenik meg.

• A második frissítési lépcső az újraindulást követően kezdődik és szakaszokból áll. Az egyes 
szakaszokat (0%, 10%, 60% és 100%) felirat jelzi. Ez a lépés majdnem 15-20 percet vesz 
igénybe, így a százalékok egy ideig 10% és 60% maradnak, ezért várjon 15-20 percet ennél a 
lépésnél.



Újdonságok , változások a kezelésben, használatban: 

• Az optikai képcsatorna kimeneti képfelbontását 
720 x 576-ra konvertálja, optimalizálja a képfúziós hatást.

• A lézeres távmérés már kétféle módon használható:
az eddigi egyszeri mérés mellett használható a folyamatos mód is.
Ezt a menüben a „lézer távmérés” menüben választhatjuk ki.

• Folyamatos üzemmód: nyomja meg röviden a mérés gombot, ekkor 15 másodpercig aktív a folyamatos 
mérési üzemmód. A mérési eredmény másodpercenként egyszer frissül. Ha a mérés sikertelen, egy piros "- - -
" üzenet jelenik meg. 15 másodperc elteltével a funkció újraindul, így nincs aktiválva, és egy fehér "- - -" 
üzenet jelenik meg.
Egyszeri mérési mód: nyomja meg röviden a mérés gombot, a készülék elvégzi a lézeres hatótávmérést. A 
mérési eredmény 1 másodpercig megmarad, majd a funkció visszaáll és nem aktiválódik, és egy fehér "- - -" 
üzenet jelenik meg. Ha a mérés sikertelen, egy piros "- - -" üzenet jelenik meg.

• Alapértelmezés szerint a folyamatos üzemmód van kiválasztva.
• A lézeres távmérés nem kapcsolható be, ha az akkumulátor lemerült.
• Mértékegység választható: yard vagy méter. Alapérték a yard.



Újdonságok , változások a kezelésben, használatban: 

• Egyedi színpaletta. Kiválaszthatja a menüben mely színpaletta 
üzemmódokat szeretné a kezelőfelületről elérni.

• A használat közben csak az ön által engedélyezett változatok jelennek majd meg.
• A beállítása a „színüzemmódok” menüben történik.
• Jogi nyilatkozat megjelenítése a felhasználó számára, a készülék első beüzemelését 

követően a célkereszt bekapcsolása után. 
• Támogatja a  a digitális zoomot és a kép fagyasztást a célkereszt pozíciójának beállításakor.
• Támogatja, a segéd kereszt funkciót a célkereszt beállításakor. Az aktuális célkereszt 

pozíciójának beállításakor mozgatható, az eredeti pozíciót egy kis kereszt jelzi.
• Fekete szín hozzáadása a célkereszt színtípusaihoz
• Választható mértékegység méter / yard. Alapértelmezett mértékegység a yard.



Újdonságok , változások a kezelésben, használatban: 

• Optimalizálja a paletta ikonjának megjelenítését, hogy összhangban 
legyen az élő nézet palettájával a valós időben.

• Optimalizálja a fényerő és a kontraszt szélsőérték paramétereit.
• Optimalizált menügomb funkció: a gomb nem lép működésbe mielőtt a készülék teljesen 

elindulna.
• A videofelvétel felhasználói felületének optimalizálása „Piros pont” felvétel jelző a kijelző 

bal felső sarkában, amikor elindult a videófelvétel. A piros pont pedig nem villog
• Támogatja a fényképek készítését videofelvétel közben.
• A másodpercek eltüntetek a valós idejű órából.
• Támogatja az automatikus kikapcsolást készenléti üzemmódban: bezár, 30 perc, 45 perc. 

(Funkció állapota alapértelmezés szerint ki van kapcsolva)
• Támogatja a HIKMICRO vízjel feliratozás funkciót. (A funkció állapota alapértelmezés szerint 

kikapcsolt állapotban van. és engedélyezés után az élő nézetben, a pillanatfelvételen és a 
videofelvételen lesz hatása).



A készülék frissítésének lépései a következők:

• Javasoljuk, hogy a készülék menüben tiltsa le a hotspot (Wifi hálózat) funkciót, 
majd csatlakoztassa az eszközt USB-kábellel a számítógéphez. 

• Kapcsolja be a készüléket, és nyissa meg a számítógépen az újonnan észlelt 
lemez meghajtót, másolja a kicsomagolt .dav fájlt, a készülék gyökérkönyvtárába. 
(Az adott eszközhöz tartozó fájl letölthető a HIKMICRO honlapjáról). Kapcsolja ki a készüléket, kicsit várjon.

• Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a készülék újraindításához, és a készüléken. Automatikusan elindul a 
frissítés, a frissítési folyamat megjelenik a képernyőn. A frissítés során győződjön meg arról, hogy a készülék 
csatlakoztatva van a számítógéphez vagy töltőre, vagy teljesen feltöltött akkumulátorról kapja a tápellátást. 
Ellenkező esetben a készülék frissítési hibát, készülék meghibásodást okozhat. 

• Az első frissítési folyamat során az elsődleges firmware-frissítés történik ez 2-3 percig tart és a folyamatot 
0-100% között a folyamatjelzőn láthatjuk. Amikor a frissítés befejeződött, a „Frissítés sikeres volt, kérjük, 
indítsa újra” üzenet jelenik meg.

• A második frissítési lépcső az újraindulást követően kezdődik és szakaszokból áll. Az egyes szakaszokat (0%, 
10%, 60% és 100%) felirat jelzi. Ez a lépés majdnem 15-20 percet vesz igénybe, így a százalékok egy ideig 
10% és 60% maradnak, ezért várjon 15-20 percet ennél a lépésnél.

• Emellett ajánlott a HIKMICRO Sight használata a készülék távoli frissítéséhez. A funkció konkrét leírását lásd 
a kapcsolódó dokumentumokban a következő dokumentumokban HIKMICRO Sight.


