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Omkring Denne Manual
Denne manual indeholder instruktioner som burde anses for at være en komponent af
enheden, og skal derfor også behandles således.

Læs derfor denne manual og alle instruktionerne meget grundigt før du begynder at bruge
dette produkt.

Giv denne manual videre til en ny bruger, eller tilbage til sælgeren hvis den skal returneres.
Dette skal gøres for at sikre produkt vedligeholdelse, og garantien.

Generelle Advarsler
⚠Risiko for Kvælning
Hold indpakningsmateriale såsom plastik, poser, skumgummi og gummi væk fra børn

⚠Risiko for Elektrisk Stød
Denne enhed indeholder elektroniske komponenter som får strøm via en ekstern eller intern
strømforsyning. Børn bør ikke bruge dette produkt uden voksen tilsyn. Brug udelukkende
dette produkt som beskrevet af manualen, ellers er der en stor risiko for at du kan få
elektrisk stød.

⚠Risiko for Kemiske Forbrændinger
Batterier som lækker kan forsagde syreskader og kemiske forbrændinger. Undgå derfor
kontakt mellem et ødelagt batteri og hud, øjne og slimhinder. Hvis der sker kontakt, skal du
skylle det berørte område med det samme med høje mængder af vand, og ved voldsomme
skader skal der søges medicinsk hjælp.

⚠Risiko for Ild / Eksplosion
Brug udelukkende de anbefalede batterier. Undgå at skabe kortslutninger i enheden eller
batterierne, og afskaf dem ikke ved at brænde dem af. Voldsom varme eller dårlig
håndtering kan forsagde kortslutninger, ild eller eksplosioner.

NOTE!:
Skil ikke dette produkt ad. Hvis du har et defekt produkt skal ud kontakte personen som
solgte produktet til dig, og ikke producenten. Sælgeren vil kontakte den relevante service
centre og sørge for at du kan få produktet repareret eller erstattet.

Produktet må ikke druknes i vand.

Beskyt dette produkt fra elektriske stød.

Brug kun de anbefalede batterier. Udskift altid afladet eller tomme batterier med nye. Bland
ikke forskellige typer eller producenter, og indsæt altid fuldt opladet batterier. Hvis enheden
ikke skal bruges i lang tid skal batterierne tages ud.



Komponent Oversigt

1. Fokus hjul 2. USB og MikroSD kort holder

3. IR Op Knap 4. IR Ned Knap

5. Power / Mode Knap 6. Remkrog

7. IR LED 8. Menu / WiFi Knap

9. Mode Knap 10. Shot Knap

11. Batterikammer 12. Udsyn

13. Stativ Adapter

Inkluderet i Produktet
NV Kikkert / Mini USB 2.0 kabel / MikroSD kort (32GB) / Rem / Taske / Manual.



Kvikstart
Installer batterier

● Åbn batterirummets dæksel (11), og isæt 3 batterier iht korrekte polaritetsmærker.
Luk låget. Gentag de samme trin med det andet batteri rum.

Installation/fjernelse af hukommelseskortet
● Enheden understøtter hukommelseskort klasse 10 op til 32 GB.
● Fjern gummidækslet (2) fra USB- og microSD-stikkene.
● Indsæt microSD-kortet i åbningen. Sørg for, at retningen er rigtig. Tving ikke kortet

ind.
● Formater microSD-kortet før start, da det vil forbedre dets kompatibilitet med enhed.
● For at fjerne kortet fra åbningen skal du trykke forsigtigt kanten af

hukommelseskortet ind, og kortet springer ud. Fjern derefter kortet.

Bemærk: Hvis hukommelseskortet ikke er installeret, vil meddelelsen Intet kort blive vist, og
"x"-symbolet vises ved siden af hukommelseskortikonet.

Funktioner og Indstillinger
Et langt tryk tænder/slukker enheden og zoomer ind/ud på billedet. For den anden
funktioner, brug et kort tryk.

POWER knap
Tryk og hold POWER-knappen nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke for enheden.
Drej fokushjulet for at justere fokus.

Bemærkninger:
● Hvis enheden ikke aktiveres, skal du kontrollere for defekte eller forkert installerede

batterier.
● Brug altid kun de anbefalede batterier.
● Hvis du bruger briller, skal du beholde dem på, mens du bruger enheden.

IR Op knap
Hvis lyset er utilstrækkeligt, eller når den bruges om aftenen, tænd for IR ved at trykke på IR
Op knap. Billedet skifter fra farve til sort/hvid. Du kan vælge lysstyrken niveau fra 1 til 7.
Lysstyrkeværdierne vil blive vist på LCD-skærmen. Knap funktioner: 1) IR lysstyrke niveau
op; 2) Zoom ind; 3) rul menuen op.

Bemærkninger:
● Brug ikke IR i dagslys (når IR er tændt, får du et farvebillede, når IR er slukket —

sort/hvid billede).
● Hvis batteristrømmen ikke er nok, sænkes IR LED-niveauet automatisk. Om kun

halvdelen strøm er tilbage, den max. lysstyrkeniveauet er 5. Hvis der kun er 25 %
strøm tilbage, er max. Lysstyrke niveau er 3. Hvis batterieffekten er lavere end 25 %,
kan IR LED ikke aktiveres.



IR Ned knap
Knapfunktioner: 1) IR-lysstyrkeniveau ned; 2) Zoom ud; 3) rul menuen ned.

MODE knap
Denne knap skifter mellem 3 indbyggede tilstande:
1) fototilstand; 2) videotilstand; og 3) afspilningstilstand. Standardtilstanden er video.

MENU knap
For at ændre indstillingerne skal du trykke på MENU-knappen og fremhæve det ønskede
menupunkt ved rulle op (IR Op) eller ned (IR Ned).
Vælg det fremhævede element ved at trykke på Shot-knappen. I menuen kan du vælge foto-
eller videoopløsning, nattesynsfølsomhed, ændre sprog, indstil datoen, indstil automatisk
sluk, sæt datoen på billeder eller videoer, formater hukommelseskort, se og slet den aktuelle
fil eller alle filer fra hukommelseskortet osv.

Bemærk: For at komme til undermenuen af afspilningstilstanden skal du vælge afspilningen
tilstand først (MODE-knap). Halo 13x. Bemærk venligst, at enheden kan producere et
farvebillede, et sort/hvidt billede, et lysegrønt billede eller et billede med en farvefilmeffekt.
Dog farven billede er ikke tilgængeligt, når nattilstand er slået til. Tryk og hold
MENU-knappen nede i tre sekunder.

SHOT knap
Knapfunktioner: 1) tager et billede i fototilstand; 2) starter og stopper videooptagelse
i videotilstand; 3) går ind i undermenuen.

Nuværende Mode /
Tilstand

Nattesynsfølsomhed

Hukommelses Kort Batteristatus

Indikator af IR niveau fra
1-7

Indikator af zoom niveau fra
1-4



Fjern Kontrol via Mobil App / WiFi forbindelse
Funktionen er kun tilgængelig for Levenhuk Halo 13x Wi-Fi-modellen.
Før du bruger fjernbetjeningen til denne enhed, skal du downloade en app NV Plus fra Apple
App Store eller fra Google Play og installer det på din tablet eller smartphone.

1. Tænd for enheden.
2. Tryk på WI-FI-knappen for at gå ind i WI-FI-tilstand (WI-FI-ikonet vil blive vist på

TFT-skærmen).
3. Start appen på din smartphone, find kontoen "NV_xxx xxx xxx xxx", og indtast den

oprindelige adgangskode "123456789".
4. Når din enhed er tilsluttet, vil du være i stand til at se billeder i virkeligheden tid,

ændre indstillingerne, tage videoer og billeder, downloade og slette filer osv.

Kopiering af filer
Du kan overføre filer fra enheden til din smartphone, tablet eller pc direkte uden installation
af en app.

1. Indsæt hukommelseskortet i en kortlæser; eller…
2. Slut enheden til din computer med et USB-kabel.

Rengøring og forholdsregler
Udsæt ikke enheden for direkte sollys - det kan forårsage brand! Undgå at ridse eller røre
ved de optiske overflader med fingrene.

Fjern batterierne før rengøring af enheden! Brug kun tørre, fnugfrie klude til at tørre af de
ydre dele af enheden. Brug ikke rensevæske for at undgå beskadigelse af elektronikken. For
at undgå at ridse linserne, brug kun en blød klud og tryk ikke for hårdt.

Holde enheden væk fra støv og vand. Opbevar enheden i en pose eller en æske. Fjern
batterier fra enheden, hvis den ikke har været brugt i længere tid.



Batterisikkerhedsinstruktioner
● Køb altid den korrekte størrelse og kvalitet af det batteri, der passer bedst til

anvendelsesformål.
● Udskift altid hele sættet af batterier på én gang; pas på ikke at blande gamle og nye,

eller batterier af forskellige typer.
● Rengør batterikontakterne og også dem på enheden før batteriinstallation.
● Sørg for, at batterierne er installeret korrekt med hensyn til polaritet (+ og –).
● Fjern batterier fra udstyr, der ikke skal bruges i længere tid.
● Fjern omgående brugte batterier.
● Kortslut aldrig batterier, da dette kan føre til høje temperaturer, lækage eller

eksplosion.
● Opvarm aldrig batterier for at genoplive dem.
● Skil ikke batterier ad.
● Husk at slukke for enheder efter brug.
● Opbevar batterier utilgængeligt for børn for at undgå risiko for indtagelse, kvælning,

eller forgiftning.
● Brug brugte batterier som foreskrevet af dit lands lovgivning.


