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Tak fordi du valgte at købe hos Dangate.  
 
Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest 
mulig glæde af dit nye PARD NV007. 
 
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på 
info@dangate.dk. 
 
Venlig hilsen 
Dangate 
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Vigtig information: 
 

● Se aldrig direkte ind i det infrarøde lys – det kan forårsage øjenskade. 
● Luk det infrarøde IR-lys eller indstil til dvale tilstand når kikkerten ikke er i brug 
● Dette produkt skal tilpasses med en optisk teleskop med fokuseringsfunktion (med AO-

fokus eller sidefokus), ellers er det muligvis ikke brugbart 
● PARD NV007 passer til de fleste optiske teleskoper – men der kan være nogle som ikke 

passer på grund af det optiske design. 
 

 
 
Installation af batterier: 
 
Du skal bruge 1 stk. genopladeligt batteri af typen 3,7 volt lithium med fladt endestykke (18650). 
Batteriet medfølger sammen med købet af kikkerten. 
 
Når batteriet skal oplades eller udskiftes åbnes låget til batterihuset ved at skrue imod uret. Sørg 
for at skrue låget godt fast igen (med uret). 
 
Indstilling: 
 
Tænd kikkerten på ON knappen (1) og start med at justere sigtet (diopter):  
 

1. Drej på diopter hjulet (6) så alle tegn i billedet bliver skarpe 
2. Drej på objektiv linsen (7) indtil motiv eller landskab står skarpt.  
3. Lås montagen (9). 
4. Drej på objektiv fokus (7) til billedet bliver skarpt. 

 
Installation af montage: 
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Sæt montagen på din riffelkikkert og spænd skruen godt fast. Der medfølger en rulle tape, som du 
kan bruge, hvis montagen er lidt for stor til at passe på riffelkikkerten. Der medfølger en 45 mm 
montage - men der kan tilkøbes en 42 mm eller 48 mm montage. 
 
Montér PARD NV007 i montagens gevind og drej indtil du hører et klik. 
 
Du afmonterer kikkerten ved at flytte låsen lidt og dreje enhederne fra hinanden. 
 
Tænd / Sluk: 
 
Du tænder og slukker kikkerten ved at holde ON knappen (1) nede i ca. 1 sekund. 
 
Dvale / vågen tilstand: 
 
Ved et hurtigt tryk på ON / OFF knappen kan du aktivere / de-aktivere kikkerten under jagten og 
dermed spare på batteriet. 
 
Justering af øjestykke: 
 
Fokusering af øjestykket hjælper brugere med forskellige synstyrker til at se et klart billede. Det er 
kun nødvendigt at justere en gang for den enkelte bruger. Drej diopter ringen indtil alle tegn står 
tydeligt i billedet. 
 
Bemærk at billedet kan være lidt uskarpt, inden du foretager en fokusering af linsen. 
 
Fokusering af linse objektiv: 
 
Når du har justeret øjestykket, skal du fokusere linse objektivet. Vælg et passende mål og drej på 
linse objektiv ringen indtil billedet står skarpt og stabilt. 
 
IR lys: 
 
Når du får kikkerten leveret er den indstillet til nat (sort / hvid) tilstand. Ved tryk på IR knappen (2) 
flere gange kan du justere IR lys mængden. Der er 3 lys niveauer at vælge imellem og så en sluk 
funktion. Du kan også justere lyset ved at strække i lygten. 
 
Betjening af menu: 
 
Tryk på menu knappen (3) for at åbne menuen. Tryk på +/- knappen for at vælge undermenuer. 
Tryk på OK / foto / optag knappen (4) for at ændre en indstilling. 
 
 
Farve (Color): 
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Vælg ”IR brilliance control” og tryk ”OK” for at åbne menuen. Tryk ”+/-” flere gange for at skifte 
mellem ”off, 1,2,3”. Tryk ”OK” for at bekræfte dit valg. 
 
Bemærk at den indstilling du foretager først er gældende, når du starter kikkerten op igen. Valget 
er ikke øjeblikkeligt. 
 
Hvis du ønsker en øjeblikkelig indstilling af lysstyrken, skal du holde IR lys knappen nede (2). 
 
Auto optagelse: 
 
Vælg ”Auto optagelse” (Auto recording) og tryk ”OK” for at åbne menuen. Vælg ”On” eller ”OFF”. 
Denne indstilling betyder, at kikkerten er automatisk tændt eller slukket næste gang, du starter 
den op. 
 
Optage gentagelse: 
 
Vælg ”Circulating recording” og tryk ”OK” for at åbne menuen, hvor du kan foretage indstillinger til 
automatisk optagelse. Vælg ”OFF”, ”1 min”, ”3 min”, ”5 min” eller ”10 min”. Tryk ”OK” for at 
bekræfte dit valg. 
 
Den valgte indstilling vil være gældende næste gang, du starter kikkerten op. 
 
Tid stempel: 
 
Vælg ”Tid stempel” (Time stamp) og tryk ”OK” for at åbne menuen. Vælg ”ON” eller ”OFF” og tryk 
”OK” for at bekræfte dit valg. Denne funktion sætter tid på dine optagelser eller ikke. 
 
Synkronisering af lyd: 
 
Vælg ”Synkronisering af lyd” (Synchronized Audio Video) og tryk ”OK”. Vælg ”ON” eller ”OFF”. Tryk 
”OK” for at bekræfte dit valg. Denne funktion synkroniserer lyden på dine optagelser. 
 
Lyd på knapper: 
 
Vælg ”Keyboard press sound” og tryk ”OK” for at åbne menuen. Vælg ”ON” eller ”OFF”. Tryk ”OK” 
for at bekræfte dit valg. Denne funktion slår lyd til eller fra, når du betjener kikkertens knapper. 
 
WIFI: 
 
Vælg ”WIFI” og tryk ”OK” for at åbne menuen. Vælg ”ON” eller ”OFF” for at slå WIFI funktionen til 
eller fra. 
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Eksponering kompensation: 
 
Vælg ”Exposure compensation” og tryk ”OK” for at åbne menuen.  Vælg mellem ”+2/3, +1/3, +0.0, 
-1,3. 
 
Sprog: 
 
Vælg ”Sprog” (language setting) og tryk ”OK” for at åbne menuen. Vælg mellem ”engelsk, fransk, 
spansk, portugisisk, tysk, italiensk og kinesisk”. Tryk ”OK” for at bekræfte dit valg. 
 
 
Dato og Tid: 
 
Vælg ”Date and Time” og tryk ”OK” for at åbne menuen. Vælg ”År, måned, dato, time, minut og 
sekund” og tryk OK for at bekræfte dit valg. Tryk ”OK” for at gemme indstillingen. 
 
Vælg også ”Dato display format” og tryk ”+/-” for at vælge det foretrukne dato og tid format. Vælg 
mellem ”År/Måned/Dag” (YY/MM/DD), ”Måned/Dag/År” (MM/DD/YY) eller ”Dag/Måned/År 
(DD/MM/YY). 
 
Formatering: 
 
Vælg ”Formatering” (Formatting) og tryk ”OK” for at åbne menuen. Du kan vælge ”Memory” 
(hukommelse) eller ”SD kort”.  
 
OBS - Denne funktion sletter alle data i kikkertens hukommelse eller på SD kortet, og de kan ikke 
genskabes. 
 
Fabriks indstillinger: 
 
Vælg ”Fabriks indstilling” (Factory Setting) og tryk ”OK” for at åbne menuen. Vælg ”OK” eller 
”Cancel” (slet) for at genskabe kikkertens fabriksindstillinger eller fortryde dette valg.  
 
OBS – Vær forsigtig med denne funktion da den sletter alle dine indstillinger. 
 
Genveje: 
 

● Hold ”IR knappen” (2) nede for at skifte hurtigt mellem nat eller dag tilstand 
● Hold ”WIFI” knappen (5) nede for at slå WIFI funktionen til og fra 
● Hold ”Playback” knappen nede (3) for at afspille videooptagelser 
● Hold ”OK/foto/optage” knappen nede (4) for at skifte mellem foto og video optagelse 
● Hold ”-” for at zoome ind eller ”+” for at zoome ud. 
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Specifikationer: 
 

● Forstørrelse 4x-14x 
● Foto opløsning 2608x1944 
● Montage 45 mm 
● Video opløsning 1920x1080 
● Øjestykke opløsning 800x600 
● 3,7 volt 
● Vægt 250 gram 
● IR power 5w 
● Batteri levetid > 8 timer 
● WIFI 
● IR lys afstand 200 meter. 

 
 
 
 
 
 


