
 

 

 PARD  

Digital Night Vision Optik 

NV007  

 
  

Brugsanvisning 

  

    
Vigtige informationer! 

  

 Stir ikke direkte ind I den infrarøde lygte, da det kan skade dine øjne!  

 NV007 skal benyttes sammen med sigtekikkerter med fokusfunktion. Har kikkerten ikke 
fokusfunktion kan det være svært at få den til at virke ordentligt.  

 Standardadapteren passer ikke på alle kikkerter. Særligt på sigtekikkerter med lystårn 
på okularet kan være svære at montere NV007 på. Der findes specialadaptere til en 
række af disse kikkerter. 

  

Indholdet i dette manual er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må 
ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt 
eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra Østjysk Våbenhandel A/S. 



 

 

  

    
Udpakning   

Denne kasse indeholder NV007 samt følgende tilbehør,   

1stk stofpose til opbevaring;  

1stk 18650 genopladeligt batteri  

1stk datakabel 

2stk  unbraconøgler;  

Hukommelseskort er ikke inkluderet. NV007 benytter micro-SD kort med op til 32gb 
hukommelse 

Produktbeskrivelse 

 

1. Tænd/sluk/standby 

2. IR-lygte justering / Farve eller nattilstand  

3. Zoom ind 

4. Menu / Se optaget video  

5. OK/foto/optag  



 

 

6. Zoom ud / WiFi  

7. Diopterjustering 

8. Objektivfokusering 

9. Lås til montage 

10. Hukommelseskort / USB /AV / HDMI  

Installation  

Batteri 

Brug kun 3,7V lithium genopladelige 18650 batteri med flad top. Fjern dækslet på 
batterirummet og indsæt batteriet. Vær opmærksom på at vende batteriet rigtigt! Du kan se 
polerne på siden af batterirummet og på batteriet. Skru dækslet stramt på. Strammer du det 
ikke ordentligt risikerer du at NV007 genstarter. 

 
Justering 

Tænd for strømmen. Efter opstart justerer du diopteren først. 

Drej diopterringen indtil alle tegn på skærmen star skarpt. (du skal kun sørge for tegnene 
står skarpt, selve billedet stilles skarpt i næste step) 
Når alle symbolerne står skarpt ”låser” du diopterringen ved at stramme skruen i den. 
Indstil herefter billedet med objektivjusteringen, som er det store ”hjul” på undersiden. 
 
Montering af montage 

a. Tag montagen og sæt over objektivet på den sigtekikkert du ønsker at benytte. Såfremt 
der er for stor afstand imellem montage og ocular kan den medfølgende tape benyttes 
til at mindske afstanden. Det anbefales at benytte et enkelt lag tape under alle 
omstændigheder, for at beskytte din sigtekikkert mod ridser. 

b. Når montagen er fastspændt med skruerne monterer du NV007 ved at føre den ind I 
montagens gevind og dreje indtil du hører et klik. 

c. For at afmontere NV007 trækker du låsepalen på siden af NV007 tilbage, hvorefter du 
drejer NV007 cirka 30 grader til siden. Herefter kan NV007 trækkes ud af montagen. 

 

 



 

 

Instruktioner 

1.Tænd/sluk：  

Tryk og hold tænd/sluk knappen nede i cirka 1 sekund. Herefter vil NV007 tænde eller 
slukke. 

2.Standby / Opvågning fra standby：  

Ved hurtigt tryk på tænd/sluk knappen kan du sende NV007 i stand-by og vække den igen. 
Det sikrer lynhurtig opstart, samtidig med du sparer på batteriet. 

 

 

3. Diopterjustering 

Diopterjusteringen er lavet således, at den kun skal indstilles én gang pr. bruger. Når du har 
indstillet diopterjusteringen låser du den blot ved hjælp at skruen på ringen. Låner du NV007 
ud til en anden, skal han justere diopterringen så den passer til ham, og du skal justere den 
igen. 

4. Objektivfokus 

Det er vigtigt du foretager diopterjusteringen, før du justerer objektivfokus. Find et mål på 
den afstand du foventer at skyde og stil skarpt. Husk at prøve det af om natten før jagt, så 
du er sikker på det er indstillet korrekt, også ved brug af IR-lys. 

5.Brug af infrarødt lys 

Når NV007 er indstillet til nat, kan du justere IR-lygtens styrke ved at trykke på knappen. Du 
kan vælge imellem 3 niveauer og slukket. Du justerer lysets spredning ved at trække frem i 
lygten. Sørg for på forhånd at have fundet en indstilling der passer til den afstand, du 
forventer at skyde på, så du ikke skal justere mere end højest nødvendigt når du er på plads. 

7. Genveje  

På NV007 kan du bruge følgende genveje,   

 For at skifte hurtigt imellem dag- og nattilstand kan du holde knappen til at justere IR-
lygten nede. 

 For at tænde og slukke WiFi kan du holde WiFi-knappen mede 

 Tryk på Playback knappen for at afspille optagede videosekvenser. 

 Tryk på OK/foto/optag knappen for at skifte imellem billed eller 
videooptagerfunktionerne.   

 Tryk +/- for at zoome ind og ud. Det anbefales at man i størst mulig udstrækning 
benytter sigtekikkertens forstørrelse, da det vil give dig optisk forstørrelse i stedet for 
digital forstørrelse.  

 



 

 

8. Menuindstillinger  

Tryk på Menu-knappen for at gå ind i menuen. Brug knapperne +/- for at flytte markeringen 
imellem undermenuerne. Tryk på OK-knappen for at ændre indstillingerne i den markerede 
undermenu. 

 

 1. Farve  

Tryk “+/-”  knappen og vælg “Color” i menuen. Tryk “OK “ for at ændre indstillinger. Tryk “+/-
“ for at vælge imellem farve og sort/hvid. Tryk ok for at bekræfte dit valg. Du kan med fordel 
holde knappen til IR-justeringen inde, for at skifte hurtigt imellem farve og sort/hvid.  

 

 2. Infrarød styrke 

Vælg  “IR brilliance control” og tryk “OK” for at komme ind i menuen. Tryk “+/-” for at vælge 
imellem “off, 1,2,3”. Tryk “OK” for at bekræfte dit valg. Du vælger her, hvilken styrke IR-
lygten skal starte op med.  

Vær opmærksom på, at de indstillinger du har foretaget først vil være gældende når du 
starter NV007 op igen. Du ændrer altså ikke indstillingerne med øjeblikkelig virkning.   

For at ændre styrken på IR-lygten her og nu, skal du blot benytte knappen til det. 

 3. Automatisk optagelse  

Vælg “Auto Recording” og tryk “OK” for at komme ind i indstillinger til automatisk optagelse.  
vælg “on” eller “off”. Du kan her indstille, om NV007 skal optage automatisk når du starter 
den næste gang.  

 4. Gentagende optagelse.  

Vælg “Circulating recording” og tryk “OK” for at komme ind i automatisk 
optagelsesindstillingerne. Vælg “off”, “1min”, “3 min” “5 min” or “10 min”. Tryk “OK” for at 
bekræfte dit valg. Her vælger du om du vil have NV007 til at optage hele tiden, og hvor lange 
klippene skal være. Vælger du eksempelvis 3 min, vil NV007 begynde at optage når du 
tænder den, og hvert 3. minut vil den starte et nyt videoklip. 

5. Tidsstempel  

Vælg ”Time stamp” og tryk “OK” for at komme til tidsstempelindstillingerne. Vælg “on” eller 
“off”. Tryk “OK” for at bekræfte dit valg. Vælg "on" hvis du ønsker tidsstempel på dine 
optagelser.  

 6. Lydsynkronisering 

Vælg “Synchronized audio video” og tryk “OK” . Vælg “on” eller “off”. Tryk “OK”  for at 
bekræfte.  Dette tillader lydsynkronisering imens du optager.  

 



 

 

 7. Tastaturlyde  

vælg “Keyboard press sound”  og tryk “OK” for at ændre tastaturindstillinger. Vælg “on “ 
eller “off”. Tryk “OK” for at bekræfte dit valg. Med denne indstilling kan du vælge, om du vil 
have lyde med på dine optagelser, når du benytter knapperne på NV007.  

 

 8. WiFi  

Vælg “WiFi” og tryk “OK” For at ændre WiFi-indstillingerne. Vælg “on “ eller “off ” for at 
henholdsvis tænde og slukke WiFi 

 9. Eksponeringskompensation   

Vælg “Exposure compensation” og tryk “OK” for at ændre indstillingerne for 
eksponeringskompensation. Mulighederne “+2/3”、“+1/3”、“+0.0”、“-1/3” er 
tilgængelige.   

 

 10. Sprog  

Vælg “language setting” og tryk “OK” for at ændre sprog.   

Følgende sprog er tilgængelige “Engelsk / Fransk / Spansk / Portugisisk / Tysk / Italiensk / 简

体中文 / 繁体中文 / Pyccknn / 日本语”.   

Vælg det sprog du foretrækker.   

 11. Dato/Tid  

Vælg “Date/Time” og tryk “OK”  for at indstille dato og tid. Indstil i følgende rækkefølge 
“Year”(år), “Month”(måned), “date”(dato), “Hour”(time). “Minute”(minut) og 
“Second”(sekund), Brug “+/-” for at indstille den rigtige værdi. Tryk “OK” for at gemme 
indstillingerne.   

Vælg også “Date display format”, tryk “+/-” For at vælge det datoformat du ønsker. Du kan 
vælge imellem  

“ÅÅ/MM/DD”、“ MM/DD/ÅÅ”、“DD/MM/ÅÅ”.  

 Formatering af hukommelse 

Vælg “Formatting”  og tryk “OK” for at se formateringsmulighederne. Du kan vælge 
“Memory” eller “SD card”. Når du vil formatere hukommelse vil NV007 komme med 
advarslen “ all data will be erased!” Vær opmærksom på, at når først du har formateret 
kortet (slettet alt), kan data ikke genskabes. Det kan med nogle SD-kort være nødvendigt at 
formatere det, før NV007 kan benytte det. 

 

 

 



 

 

      Fabriksindstillinger  

Vælg “Factory setting” og tryk “OK” for at nulstille NV007. Vælg “OK” hvis du ønsker at 
gendanne fabriksindstillingerne på din NV007 eller  “Cancel” hvis du ønsker at fortryde. Vær 
opmærksom på, at ALLE dine indstillinger vil forsvinde. 

  

 

 

Specifikationer 

Model No.  NV007  Adapterstørrelse  42, 45 eller 48mm  

Forstørrelse  4x-28x  Videoopløsning  1920*1080  

Fotoopløsning 2680*1944  Skærmopløsning 800*600  

Overførsels- 
metode  

WiFi  Fokusafstand  3cm-∞  

IR -styrke 5w  Hukommelsestype  TF -kort 

IR bølgelængde 850nm  Videoformat  AVI  

IR effektiv 
afstand  

200m  Batteri  18650 x1  

Strømstyrke  3.7V  Batteritid  op til 8 timer  

Billeder/sekund  30fps  Størrelse i mm  106*97*47  

Vægt  250g      

  
 

Opmærksom：  

Pard NV007 må ikke benyttes til at filme direkte i solen, svejsning, direkte i laser eller 
andre stærke lyskilder, da det kan lave permanent skade på komponenterne. Sådanne 
skader er ikke dækket af hverken garanti eller reklamationsret. 

  


