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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 NV008. 
 
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 da det kan forårsage øjenskade. 
● Der samles en massiv mængde af lys, når det infrarøde lys tændes. Peg aldrig på 

brandfarlige genstande på tæt hold, da det kan forårsage brand. Sluk for det infrarøde lys, 
eller gå til dvaletilstand efter brug. 

● Brug kun genopladelige batterier med 3.7 volt 
● Ved ethvert forsøg på at adskille eller reparere enheden uden autorisation bortfalder 

garantien. Kontakt altid Dangate hvis der er fejl ved enheden. 
 
 

 
 
 

 
 
 
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). 
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Justering: 
 
En simpel måde at teste kikkerten på er at dreje og justere på øjestykket indtil du kan se et 4 tegn 
ikon på skærmen (billedet behøver ikke at være skarpt). Herefter drejes objektivet indtil du kan se 
motivet klart. Skift mellem de forskellige indstillinger, test IR lyset, rød punktet og eventuelt 
afstandsmåleren.  
 
Montage: 
 
Der er 5 montage huller på kikkerten. Sæt holderen fast på bunden af kikkerten ved hjælp af en 6-
kant nøgle og skruer.  
 
Tænd / Sluk: 
 
Du tænder kikkerten ved at holde ON knappen nede ganske kort – Når kikkerten skal slukkes 
holdes knappen nede i lidt længere tid. 
 
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 4 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. 
 
Rødt punkt justering: 
 
Tænd kikkerten og slå laseren til med et kort tryk på laser menu knappen. Laserens position kan 
justeres ved at skrue med en 6-kantet nøgle. 
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Betjening af menu: 
 
Menu knappen åbnes med et længere tryk. Tryk på +/- knappen for at vælge menuer og en 
undermenu tilgås ved at trykke kort på OK. Forlad menuen med et kort tryk på menu knappen. 
 
Billed i billed (PIP): 
 
Gå ind i undermenuen PIP mode ved at trykke kort på OK knappen. Vælg ON, OFF, genvejstast 
slukket eller genvejstast tændt med +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen. 
Når genvejstasten til PIP er tændt, kan du gå til eller fra PIP tilstand med et kort tryk på Menu 
knappen (laser funktionen vil ikke fungere i denne tilstand). 
 
Justering af sigtekorn: 
 
Gå ind i menuen Reticle Adjustment med et kort tryk på OK knappen. Vælg blandt mulighederne 
og tryk OK for dit valg. Juster indstillinger eller værdi med et kort tryk på +/- knappen. 
 
For at bekræfte din indstilling tryk kort + knappen og vælg Ja med et kort tryk på OK-knappen. For 
at annullere din indstilling tryk kort på - knappen. Vælg Nej med et kort tryk på OK-knappen. 
 
Gyroscope: 
 
Gå ind i undermenuen Gyroscope med et kort tryk på OK knappen. Vælg Display eller calibration 
med et kort tryk på +/- knappen. Vælg ON / OFF for at slå gyroscope til eller fra. 
 
Slå Gyroscope til før du vælger kalibrering. Vælg Calibration med et kort tryk på ON knappen. Hold 
enheden i ro og stå stille i ca. 8 sekunder for at afslutte kalibreringen. 
 
Farve (Color): 
 
Åben undermenuen Default Color med et kort tryk på OK knappen. Vælg ”farve” eller ”sort/hvid” 
mode med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen. 
 
IR lys styrke: 
 
Gå til undermenuen Brightness of IR med et kort tryk på OK knappen. Vælg styrke Off, 1, 2 eller 3 
med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen. 
 
Lysstyrke: 
 
Gå til undermenuen Brightness med et kort tryk på OK knappen. Vælg Level 0, Level 1, Level 2, 
Level 3 eller Level 4 med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK 
knappen. 
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Afstandsmåler (gælder kun model LRF): 
 
Gå ind i undermenuen Range Unit med et kort tryk på OK knappen. Vælg Meter eller Yard med et 
kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen. 
 
Auto optagelse: 
 
Gå ind i undermenuen Auto optagelse (Auto recording) med et kort tryk på OK knappen. Vælg 
”On” eller ”OFF” med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK 
knappen. 
 
Denne indstilling betyder, at kikkerten er automatisk tændt eller slukket næste gang, du starter 
den op.  
 
Optage gentagelse: 
 
Gå ind i undermenuen Circulating recording med et kort tryk på OK knappen. Vælg OFF, 3 min, 5 
min eller 10 min med et kort tryk på +/- knappen. Tryk OK for at bekræfte dit valg. 
 
Den valgte indstilling vil være gældende næste gang, du starter kikkerten op. 
 
Dato stempel: 
 
Gå ind i undermenuen Date stamp med et kort tryk på OK knappen. Vælg ON eller OFF med et kort 
tryk på +/- knappen og tryk ”OK” for at bekræfte dit valg. Denne funktion sætter dato på dine 
optagelser eller ikke. 
 
Optagelse af lyd: 
 
Gå til undermenuen Record Audio med et kort tryk på OK knappen. Vælg ON eller OFF med et kort 
tryk på +/- knappen. Tryk OK for at bekræfte dit valg. Denne funktion optager lyd på dine 
optagelser. 
 
Lyd på knapper: 
 
Gå til undermenuen Beep Sound med et kort tryk på OK knappen. Vælg ON eller OFF med et kort 
tryk på +/- knappen. Tryk ”OK” for at bekræfte dit valg. Denne funktion slår lyd til eller fra, når du 
betjener kikkertens knapper. Bemærk at en eventuel betjenings lyd vil kunne høres på 
videooptagelsen. 
 
WIFI: 
 
Gå til undermenuen WIFI med et kort tryk på OK knappen. Vælg ON eller OFF med et kort tryk på 
+/- knappen for at slå WIFI funktionen til eller fra.  
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Eksponering: 
 
Gå til undermenuen Exposure med et kort tryk på OK knappen. Vælg blandt mulighederne med et 
tryk kort på +/- knappen. Bekræft dit valg med et kort tryk på OK knappen. 
 
Sprog: 
 
Gå til undermenuen Language (sprog) med et kort tryk på OK knappen. Vælg det ønskede sprog 
med et kort tryk på +/- knappen og tryk OK for at bekræfte dit valg. 
 
 
Dato og Tid: 
 
Gå til undermenuen Date/Time med et kort tryk på OK knappen. Vælg det ønskede format med et 
kort tryk på +/- knappen og tryk OK for at bekræfte dit valg. 
Vælg mellem ”År/Måned/Dag” (YY/MM/DD), ”Måned/Dag/År” (MM/DD/YY) eller ”Dag/Måned/År 
(DD/MM/YY). 
 
Formatering: 
 
Gå til undermenuen Format med et kort tryk på OK knappen. Vælg Memory (intern hukommelse) 
eller TF card (SD kort) med et kort tryk på +/- knappen og tryk OK for at bekræfte dit valg.  
 
OBS - Denne funktion sletter alle data i kikkertens hukommelse eller på SD kortet, og de kan ikke 
genskabes. 
 
Fabriks indstillinger: 
 
Gå til undermenuen Default Setting (hvis du vil genskabe kikkertens fabriksindstillinger) med et 
kort tryk på OK knappen. Vælg OK eller Cancel (slet) med et kort tryk på +/- knappen. Bekræft dit 
valg ved at trykke på OK. 
 
OBS – Vær forsigtig med denne funktion da den sletter alle dine personlige indstillinger. 
 
Genveje: 
 

● Tænd / sluk enheden med et kort eller langt tryk på power knappen 
● Zoom ind eller ud med et kort tryk på zoom knappen.  
● Åben eller luk video filer med et kort eller langt tryk på zoom knappen 
● Slet videoer ved at trykke på +/- knappen 
● Bekræft en video ved at trykke på OK knappen 
● Spol frem eller tilbage på en video optagelse med +/-knappen 
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● Slå afstandsmåleren til eller fra med et kort eller langt tryk på LRF knappen 
● Skift mellem sort/hvid eller farve mode med et langt tryk på IR knappen. Hold IR knappen 

nede under sort/hvid mode for en hurtig indstilling af IR lysstyrke 
● Slå det røde punkt til eller fra med et kort tryk på Red Dot knappen. Denne funktion virker 

ikke i PIP genvejs mode. Gå ind i menuen med et længere tryk på Menu knappen, Gå ud af 
menuen med et kort tryk. 

 
Specifikationer: 
 

● Forstørrelse 6,5x-13x 
● AVI Output  
● Video opløsning 1920x1080 
● Øjestykke opløsning 1024x768 
● Afstandsmåler 3,5-600 meter 
● IR længde 850 nm 
● Fokus 3 cm 
● 3,7 volt 
● Vægt 250 gram 
● IR power 5w 
● Batteri levetid > 8 timer 
● Dimension 137 x 51 x 65,5 
● Vægt 420 gram 
● Wifi 
● IR lys afstand 200 meter 
● Drives af 1 stk. genopladeligt batteri 18650 . 

 
 
 
 
 
 
 


