Grattis till köpet av ditt nya NiteSite. Vänligast läs igenom
snabbgenomgången för att optimera din NiteSite-upplevelse.

IR intensitet

Illuminator modul

Siktestub

Kameramodul
På/Av -knapp
Nätkabel

Sikte och rekyldämpande fäste

*Siktesmonterat batteri
*Siktesmonterat batteri ingår med

Viper och Wolf. Stockmonterat batteri
ingår med Eagle.

Illuminator anslutningskabel

Fixera belysningsmodulen ovanför ditt sikte med hjälp av lämplig klämma, fäst även
antirekylklämman.
Välj den gummerade ögonmusslan som är mest lämpligt för ditt sikte, tryck det
ordentligt över okularet. Skjut efteråt in kameramodulen i tuben.
Kontrollera att både batteri- och belysningsskablarna är anslutna till kamerans modul.
När ditt NiteSite är påslaget kan IR-intensiteten justeras med knappen ovanpå
modulen, lika så skärmens ljusstyrka via dimmeren precis under skärmen.
Slå på kameramodulen och med knappen på baksidan av modulen.
För att fokusera kameran, använd ditt finger för att justera linsen inuti modulen med
ett kvarts varv i taget.

Kvarts
Vred

Slå kameramodulen på och av med knappen på baksidan av
modulen.
För att fokusera kameran, använd fingret för att justera
linsringen i modulen

Säkerhetsinformation

Varning!
Se aldrig direkt in i den infraröda belysningen, enheten kan avge mycket högt,
koncentrerat icke synligt infrarött ljus som kan vara farligt för det mänskliga
ögat.
Personer som använder NiteSite-utrustning under 16 år måste övervakas av en
vuxen. Försök inte göra några reparationer på din NiteSite-utrustning, då du
dels tappar din eventuella garanti och då detta kan till att orsaka personskada
och/eller orsaka ytterligare skada på NiteSite-utrustning.
Förvara inte någon del av NiteSite-utrustningen nära öppen eld eller andra
former av överflödig värme. NiteSite-utrustningen är tillverkad av slitstark ABSpolymer, men under överdriven värme detta material kan smälta och ta eld.
Att arbeta säkert med NiteSite-utrustning är endast möjligt när man följer
tillverkarens instruktioner som finns i bruksanvisningen.

Vanliga frågor: www.nitesite.com/support/faqs
Manualer: www.nitesite.com/manuals
Produktregistration: www.nitesite.com/support/product-registration
Twitter: @NiteSiteLtd
Facebook: NiteSiteIRNV
Instagram: @nite_site
YouTube: NiteSite TV

