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Керівництво користувача
Тепловізійні приціли для
зброї

Серія TWS-3000
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Характеристики TWS-3000

- Багатофункціональний дизайн
- Високоефективний FPA
- Висока частота оновлення
- Беззатворний та безшумний XTi
- Монтується на зброю
- Електронне регулювання сітки
ER™
- Швидка заміна батарейок

Примітки користувача

- 8+8 Шаблонів сітки на вибір
- Стадіаметричний далекомір
- Наднизький рівень енергоспоживання
- Автоматичний контроль посилення
- Ручний контроль посилення
- Ручний контроль яскравості
- Функція автоматичного вимкнення
- Функція безпечного зберігання
(Додатково)
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Моделі TWS

TWS-3025 (DX, CG, XL)
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TWS-3100XL

27

26

Технічні характеристики

Примітки користувача
МОДЕЛЬ
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TWS-3050

TWS-3075

TWS-3100

Лінза

50 мм

75 мм

100 мм

FOV

16°×12°

12°×9°

8°×6°

Оптичне наближення

2X

3X

4X

Загальбне наближення (із
цифровим наближенням)

8X

12X

16X

Діоптрична корекція

+2/-6
Літійні

Акумуляторні
Ni-MH

Лужні

Тривалість безперервної роботи FPA
640x480 (до, годин)

12

7

5

Тривалість безперервної роботи FPA
384x288 (до, годин)

14

8

6

Робота від 4 шт. батарейок АА

МОДЕЛЬ

TWS-3xxx
DX-384/ CG / XL

TWS-3xxx DX640 / CG-17 / XL-17

Аморфний силікон,
неохолоджуваний

Аморфний силікон,
неохолоджуваний

8-12 мкм

8-12 мкм

384x288, 25 мкм

640x480, 17мкм

Теплочутливість

60/50/50 mK

65/60/60 mK

Частота оновлення

50/50/60 Гц

25/25/30 Гц

Матеріал FPA
Спектральна чутливість
Формат FPA

Керування роботою затвору NUC
Тип дисплею
Контроль полярності
Управління наближенням

Беззатворний, безшумний
800x600 OLED
Гарячий білий / Гарячий чорний
Цифрове: 2X, 4X

Яскравість дисплея

Цифрове управління

Посилення FPA

Автоматичне / Ручне

Налаштування сітки

Вбудоване, цифрове

Сервiсний вихід

Так

Стадіаметричний далекомір

Так

Увага! НЕ НАПРАВЛЯЙТЕ ПРИЛАД НА БУДЬ-ЯКІ ДЖЕРЕЛА ЯСКРАВОГО СВІТЛА,
ТАКІ ЯК СОНЦЕ АБО ЛАЗЕР! В ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ СВІТЛОВЕ
ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
МОЖЕ
СПРИЧИНИТИ
БЕЗПОВОРОТНЕ
ЗНИЖЕННЯ
ЧУТЛИВОСТІ F.P.A. АБО НЕПОПРАВНУ ШКОДУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИЛАД
ОБЕРЕЖНО, ЦЕ ДУЖЕ СКЛАДНЕ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННЕ ОБЛАДНАННЯ.
ВИКОРИСТАННЯ НЕПРАВИЛЬНИХ БАТАРЕЙОК АБО ЗОВНІШНЬОГО ДЖЕРЕЛА
ЖИВЛЕННЯ МОЖЕ ЗАВДАТИ ЗНАЧНОЇ ШКОЛИ ПРИЛАДУ! ЧЕРЕЗ ВИСОКУ
ЧУТЛИВІСТЬ FPA, ВІН МОЖЕ РЕАГУВАТИ НА ДУЛЬНЕ ПОЛУМ”Я ТА ВИМИКАТИ
СЕНСОР НА КОРОТКИЙ ПРОМІЖОК ЧАСУ ПІСЛЯ ПОСТРІЛУ .

Опис та Управління

Гарантія виробника

Шановний клієнте! Ми наполегливо рекомендуємо Вам уважно
прочитати це курівництво, аби переконатися, що Ви в повній мірі
насолоджуєтеся чудовою роботою та не пропустили жодних
унікальних функцій Вашого нового приладу серії TWS-3000.
Дякуємо!

GSCI гарантує відсутність у своїх оптичних виробів виробничих дефектів в
матеріалах і якості виготовлення протягом 7 (семи) років з дати продажу. На всі
оптичні електронні компоненти, компоненти, які використовуються в закритих
продуктах, таких як ЕОП, матриці фокальної площини (теплові ядра)
поширюється гарантія їхнього оригінального виробника на період не менше 1
року. Будь-який пристрій, який повертається для гарантійного обслуговування або
ремонту, повинен бути оцінений Департаментом Технічного Управління GSCI,
щодо того чи вони були використані відповідно до цільового призначення. Будьяке неправильне або недбале використання, або використання не за призначенням
не покриваються даною гарантією. Ця гарантія покриває лише випадки
несправності продукту або погіршення його стану, викликані нормальною
експлуатаціією. GSCI відремонтує або замінить такі продукти або деталі, які, за
інспекції ДТУ виявлені дефектними або в тому що стосується матеріалів, або
виготовлення. В якості умови зобов'язання компанії GSCI щодо гарантійного
роботи, продукт повинен бути повернений на місце, де він був придбаний із
задовільним доказом купівлі (повинен бути представлений рахунок або чек). Ця
гарантія не є дійсною, якщо обладнання було змінено, підроблено, замінено чи в
інший спосіб зневічено, якщо його піддавали неправильному або
несанкціонованому ремонту. GSCI відмовляється від будь-яких інших гарантій,
явно виражених або припущених, за винятком випадків, які описані в цьому
документі. Єдиним зобов'язанням GSCI є ремонт або заміна пристрою, що підпадає
під цю гарантію. GSCI прямо відмовляється від відповідальності за будь-які
втрати прибутку, загальні конкретні прямі або непрямі збитки, які можуть
виникнути в результаті порушення будь-якої гарантії, або в результаті
використання або неможливості використання будь-якого продукту GSCI. Крім
того, GSCI не несе жодної відповідальності або зобов'язань щодо тілесних поранень
або смерті користувача, які можуть виникнути при використанні продуктів GSCI.
Не повертайте товар безпосередньо GSCI без прямого на те дозволу представника
нашої служби підтримки, який повинен видати номер дозволу на повернення
(RAN). GSCI не несе відповідальності за несанкціоновані повернення. Всі деталі
повернуті для обміну, реконструкції, ремонту, обслуговування і т.д. повинні бути з
усіма приладдям, в оригінальній упаковці, доставка і вартість страхування
передплачена в обох напрямках. Товари, отримані GSCI без RAN, із відсутніми
частинами або аксесуарами, або пошкоджені через неправильну упаковку або
зловживання замовника (тобто з подряпинами, тріщинами корпусу, спаленими
ІІТ / FPA або зламаними об'єктивами) будуть повернуті клієнтові або
відремонтовані за оплату. З будь-яких технічних питань або питань щодо гарантії ,
зв'яжіться з GSCI по електронній пошті: gsci@gsci1.com із повним описом
проблеми. Будь ласка, ознайомтеся з доданими обмеженнями щодо Гарантія GSCI
та формою активації. гарантії, що докладаються.
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*Показана модель TWS-3050

1. Окуляр з кільцем фокусування і гумовим
наочником
2. Кріплення на зброю: підходить для 1913 (Різьба
Пікатіні)*
3. Універсальний роз’єм, Відеовихід
4. Об’єктив із кільцем фокусування**
5. Кришка та відсік для беиерйок
6.
Кнопка
включення/виключення
9
живлення (ON/OFF)
7. Кнопка МЕНЮ (MENU)
8. Кнопка цифрового наближення (ZOOM)
9. Кнопка зміни полярності зображення (WH/BH)

8

10

11

6

7

10. Кнопка ВВЕРХ (UP)
*На розсуд GSCI, приціли можуть поставлятися із монтажем A.R.M.S 19
ACOG або MAK .
**Під час використання пристрою, будь ласка, застосовуйте липучки аби прикріпити кришку об'єктива до його юоку (стосується моделі TWS-3075).
Через “поміркований” дизайн серії
прицілів TWS-3xxx та розмар лінзи на
моделі TWS-3100XL, рекомендується
використовувати додаткові кріплення
або додатковий RAM (Поглинач
віддачі). Це збільшить загальну висоту
прицілу, і тим самим сприятиме
зручності
використання.
На
зображеннях спарва показані приціли із
закріпленим RAM.
Ми категорично не рекомендуємо
знімати оригінальне кріплення з
корпусу приладу.

О
*TWS-3100 Model Shown
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бмеження щодо гарантії: Цей продукт був виготовлений відповідно до
специфікацій GSCI і повністю відповідає їм. Всі електронні, механічні
та оптичні деталі цієї системи пройшли всі заводські випробування, були
відрегульовані і відкалібровані. Тим не менш, через обмежену здатність
GSCI щодо проведення кінцевого монтажу і обнулення цієї системи на зброї
кінцевого користувача, GSCI відмовляється і звільняється всі подальших
претензій, пов'язаних з можливими проблемами, розбіжностями і / або
нездатністю кінцевого користувача зробити правильний монтаж і
обнулення цієї системи.

TWS-3025-3100
TWS-3025-3100
TWS-3025-3100
TWS-3025-3100
TWS-3025-3100
TWS-3025-3100
TWS-3025-3100
TWS-3025-3100
TWS-3025-3100
TWS-3025-3075

Recoil Table

Робота з приладом
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TWS-3000 може працювати від різних
батарейок
типу
AA:
лужних,
акумуляторних Ni-MH, та/або літійних
(максимальна напруга 1,5 В кожна).
Спочатку встановіть 4 (чотири)
однакові батарейки АА у відсік,
дотримуючись полярності “+” та “-” як
вказано
на
внутрішній
частині
кожного відсіку для батарейок у блоці.
Потім вставте блок батарейок у
відділення для батарейок приладу
незалежно від його полярності.
Для запуску приладу натисніть та
утримуйте кнопку Включення / Відключення (ON/OFF)
доки дисплей не почне світитися.
Після запуску Ви побачите повідомлення:

5190 Дж
5385 Дж
5658 Дж
5075 Дж
4374 Дж
4867 Дж
5307 Дж
6319 Дж
7618 Дж
17821 Дж

23.8 фсф
25.9 фсф
24.6 фсф
33.1 фсф
21.9 фсф
29.6 фсф
43.1 фсф
46.16 фсф
58.1 фсф
70 фсф

Після цього з’явиться повідомлення про останнє обране
профільне число користувача та фокусну відстань об’єктиву, яке
зникне через 2 секунди:

Це повідомлення потім буде змінено на вказівку:

Повертаючи діоптрійне кільце (1),
налаштуйте окуляр для найчіткішого
зображення відповідно до гостроти
Вашого зору. Зніміть кришку з
об’єктиву.
Повертаючи
кільце
фокусування
об’єктиву
(4),
налаштуйте

1

4

.300 WSM
.300 Winchester
.300 Weatherby
.325 WSM
.338 Federal
.340 Weatherby
.338 Winchester
.375 H&H
.416 Rigby
.50

24

Кільце фокусування на об’єктиві 50 мм

Кільце фокусування на об’єктиві
75 мм та 100 мм

2. Фактор електронного наближення (на зображенні: x1)
3. Налаштування полярності (на зображенні: гарячий білий)
4. Посилення (чутливості) FPA (на зображенні: автоматичне
посилення)
5. Індикатор заряду батарейки (коли показано 25% або менше,
замініть батарейки або весь блок батарейок).

К

ОРИСНА ПОРАДА. TWS-3000
ОБЛАДНАНО ЦИФРОВИМ
БЕЗЗАТВОРНИМ FPA ПРОГРЕСИВНОГО РОЗГОРТУВАННЯ. НАЙВИЩА
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ДОСЯГАЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ 1-2 ХВИЛИН ПІСЛЯ
ЗАПУСКУ.

Прилад починає працювати у режимі
посилення FPA Gain Mode. Для корегування
рівня
посилення
FPA
(чутливості),
використовуйте кнопки ВВЕРХ (UP) та ВНИЗ
(DOWN) для його збільшення або зменшення.
Одночасне натискання кнопок переводить
посилення FPA назад до автоматичного рівня.

Функція цифрового наближення контролюється натисканням кнопки ЗУМ (ZOOM), яку позначено такими символами :
(475 Дж)
(540 Дж)
(1009 Дж)
(1822 Дж)
(2019 Дж)
(2820 Дж)
(3140 Дж)
(3950 Дж)
(3669 Дж)
(3398 Дж)
(4367 Дж)
(1308 Дж)
(2560 Дж)
(2045 Дж)
(3469 Дж)
(3744 Дж)

TWS-3025-3050
TWS-3025-3050
TWS-3025-3050
TWS-3025-3050
TWS-3025-3050

TWS-3025-3050

TWS-3075-3100
TWS-3075-3100
TWS-3075-3100
TWS-3075-3100
TWS-3075-3100
TWS-3025-3050
TWS-3025-3050
TWS-3025-3050
TWS-3025-3050
TWS-3025-3050
TWS-3025-3050
TWS-3025-3050
TWS-3025-3050
TWS-3025-3050
TWS-3025-3050

5
TWS-3075-3100
TWS-3075-3100
TWS-3075-3100
TWS-3075-3100
TWS-3075-3100
TWS-3075-3100
TWS-3075-3100
TWS-3075-3100
TWS-3075-3100
TWS-3075-3100

Необхідно

Робота з приладом

9мм Parabellum
.45 ACP
.22 Centerfire Hornet
.223/5.56мм Rem. NATO
7.62x39мм
.243 Winchester
.25-06 Remington
.257 Weatherby
.270 Winchester
.280 Remington
7мм Remington
.30 M1 Carbine
.30-30 Winchester
7.62мм AK 47
.303 Lee Enfield
.308 Winchester, NATO

RMS Дуже рекомендовано
TWS-3075-3100

4

RMS Бажано

3

Віддача
4.4-7.3
фсф
0.9 фсф
1.3 фсф
3.2 фсф
5.95 фсф
8.8 фсф
12.5 фсф
15.1 фсф
17 фсф
17.2 фсф
19.2 фсф
3.5 фсф
11 фсф
13.1 фсф
14.41 фсф
15.8 фсф

2

ДУЛЬНЕ ПОЛУМ’Я

1

КАЛІБР

6

Проблеми віддачі

1. Роздільна здатність FPA і розмір “пікселів“
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Проблеми віддачі

Робота з приладом

Ці компоненти, зроблені сторонніми постачальниками, мають
обмежений контроль з боку GSCI. При монтажі пристрою на
вогнепальну зброю, настійно рекомендується скористатися послугами професійного майстра-зброяра. Також дуже важливо
розглянути можливість використання будь-яких доступних рішень щодо запобігання віддачі (RMS), які можуть допомогти
зменшити потенційний негативний ефект від використання
приладу на зброї та/або за умов екстремального механічного
стресу. Ось перелік деяких запропонованих RMS: пригнічувачі,
компенсатори віддачі, глушники, поглиначі віддачі і т.д., де це є
доречним і юридично можливим. Колонки “Бажано”, “Дуже
Рекомендовано” та “Необхідно” відмічають оптичні системи,
які можуть витримати віддачу за умови правильного монтажу
та використання у поєднанні із усіма доступними рішеннями
запобігання віддачі (RMS).
Неправильна установка може привести до пошкоджень, що не
покриваються гарантією та / або тілесних ушкоджень.

Полярність зображення. Іншими словами, режими Гарячий Білий і Гарячий Чорний контролюються кнопкою ГБ/ГЧ (WH/BH), які позначено такими символами:
BH
WH

До таюлиці на сторінці застосоуються такі визначення:

Після входу у режим регулювання Яскравості
використовуйте кнопки ВВЕРХ (UP) або ВНИЗ
(DOWN) для збільшення або зменшення
яскравості відповідно.

" ж"позначає похідну одиницю енергії, роботи, або кількості
Д
тепла в Міжнародній системі одиниць. Вона дорівнює витраченій енергії (або зробленій роботі) із застосуванням сили одного
Ньютона на відстань одного метра, або при проходженні електричного струму одного ампера через опір одного ома протягом
однієї секунди.
Фсф"(фунт-сила-фут) відноситься до одиниці роботи або енер"
гії в інженерних і гравітаційних системах. Це енергія, що передається через прикладання зусилля одного фунта-сила при переміщенні на один фут. Аналогом цієї одиниці в системі СІ є Джоуль.
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Яскравість екрану контролюється наступним
чином: натисність та утримуйте кнопку МЕНЮ
(MENU) до появи наступної вказівки в нижній
частині екрану:

Для повернення яскравості до рівня за
замочуванняя, одночасно натисність кнопки
ВВЕРХ (UP) та ВНИЗ (DOWN).

Для перемикання між режимами Посилення
FPA / яскравості натисність кнопку МЕНЮ
(MENU) та відповідна вказівка з’явиться у
нижній частині екрану.
*Повідомлення, що вказують на режими регулювання
Посилення або Яскравості, зникають протягом декількох
секунд.

ПРИМІТКА: Остання використана яскравість запам’ятовується
протягом 3х секунд після налаштування. Якщо прилад буде вимкнено
протягом менше ніж 3 секунди, останнє налаштування яскравості не
буде запам’ятоване. При ввімкненні прилад використовуватиме
останню запам’ятовану яскравість
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Робота з приладом

Для вимкнення приладу натисніть та утримуйте кнопку ON/OFF доки екран не згасне.

Функція автоматичного вимкнення. Ваш TWS-3000
оснащено функцією автоматичного вимкнення. Якщо
протягом 30 хвилин поспіль на приладі не було
натиснуто жодної кнопки, прилад автоматично
вимкнеться з метою заощадження енергії. Протягом 30
секунд, що передують автоматичному вимкненню, в
нижній частині екрану відображається зворотній відлік:
Якщо Ви бажаєте відтермінувати автоматичне
вимкнення, просто натисніть будь-яку кнопку (окрім
кнопок ввімкнення та вимикнення ON/OFF). Для
дезактивації
або
повторної
активації
функції
автоматичного
вимкнення
читайте
розділ
“Налаштування” цього керівництва.
Режими роботи. Прилад має три режими
роботи*: спостереження, далекоміру та
електронної
прицільної
сітки.
Для
перемикання режимів одночасно натисніть
кнопки НАБЛИЖЕННЯ (ZOOM) and ГБ/
ГЧ (WH/BH).
Якщо Ви хочете перейти із режиму
далекоміру
до
режиму
електронної
прицільної сітки (пропустивши режим
спостереження) одночасно натисніть кнопки
ВНИЗ (DOWN) та МЕНЮ (MENU).

Примітка: Прилад починає роботу із останніми
запам”ятованими налаштуваннями сітки.

Важливі примітки
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При монтажі пристрою на вогнепальну зброю,
настійно
рекомендується
скористатися
послугами
професійного майстра-зброяра. Неправильна установка може
привести до пошкодження, анулювання гарантії та / або
тілесних ушкоджень.
Якщо не вказано інше, пристрій призначений для використання
тільки із зброєю легкої або середньої віддачі. Деякі оптичні та
електронні компоненти не призначені, щоб витримувати сильну
віддачу. Ці компоненти, зроблені сторонніми постачальниками і
мають обмежений контроль з боку GSCI. При монтажі
тепловізора на зброю, будь ласка, розгляньте можливість
використання будь-яких доступних рішень щодо запобігання
віддачі, таких як пригнічувачі, компенсатори віддачі тощо там,
де це є доречним і юридично можливим. GSCI пропонує
додатковий поглинач віддачі (RAM), який може допомогти
зменшити можливі негативні наслідки при використанні
пристрою за умов екстремальних механічних напруг. Будь ласка,
зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації.
Виробники теплових сенсорів та дисплеїв допускають певні
косметичні дефекти відеозображення, такі як чорні або білі
крапки, плями або лінії малих розмірів. Вони не впливають на
надійність пристрою і певна кількості дефектів, притаманних
виробничим процесам, може з'явитися під час використання
тепловізійного пристрою.
* будь-ласка, перейдіть до наступної сторінки для додаткової
інформації.

Проблеми віддачі
СТІЙКІСТЬ ТЕПЛОВІЗІЙНИХ СИСТЕМ ДО ВІДДАЧІ
ЗБРОЇ РІЗНИХ КАЛІБРІВ
Інформація, що міститься у Таблиці Віддачі (Сторінки 2122), зібрана із відкритих незалежних джерел, відображає
калібри у порядку зростання відповідного дульного полум’я
та енергії віддачі.
Якщо не вказано інше, пристрій
призначений для використання тільки із зброєю легкої або
середньої віддачі. Деякі оптичні та електронні
компоненти не призначені, щоб витримувати сильну
віддачу.
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Відеозйомка

Стадіаметричний далекомір (SRF)*

9

Стадіаметричний далекомір
(SRF)
дозволяє
користувачу оцінити відстань до об’єкта на основі його
середніх розмірів.

Для комерцiйних користувачiв Украiни
можливостi венення вiдеозйомки або
регестрацiю
вiдеозображення
не
э
можливим.

Коли
режим буде
вибрано, з’явиться
горизонтальна
та
вертикальна
шкала
далекоміру а також повідомлення:
* У режимі SRF кнопки ZOOM та WH/BH зберігають свої функції

Оцінка відстані до об’єкта складається з
трьох кроків: встановлення розміру об’єкта
(вертикально
та
горизонтально)
та
налаштування шкали далекоміру відповідно
до розмірів об’єкту.
1. Встановіть приблизний розмір об’єкту
(горизонтально
або
вертикально)
за
допомогою кнопок (ВВЕРХ) UP та ВНИЗ
(DOWN). Цей показник може коливатися від
0,2 м до 2,5 м із кроком 0,1 м.

ПРИМІТКА: Виробники теплових сенсорів та дисплеїв
допускають певні косметичні дефекти відеозображення,
такі як чорні або білі крапки, плями або лінії малих
розмірів. Вони не впливають на надійність пристрою і
певна кількості дефектів, притаманних виробничим
процесам, може з'явитися під час використання
пристрою.
За додатковою iнформацiею звернiться до представника
виробника у Вашому регiонi.

2. Для отримання оціночної дистанції,
направте Ваш тепловізійний прилад на
об’єкт та налаштуйте шкалу далекоміру,
так
щоб
вона
покривала
об’єкт
(горизонтально або вертикально), за
допомогою кнопок ВВЕРХ (UP) та ВНИЗ
(DOWN). Відстань до об‘єкта миттєво
обчислюється при кожному коригуванні
КОЛЬОРИ ДАЛЕКОМІРУ: Колір шкали
далекоміру можна змінювати на білий або
чорний, одночасно натиснувши кнопки
ВВЕРХ (UP) та ВНИЗ (DOWN).
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Стадіаметричний далекомір (SRF)*

Налаштування
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SSF CALIBRATION > GO (ФУНКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО
ЗБЕРІГАННЯ>ХІД). Виконує вхід у режим налаштування
функції безпечного зберігання (додатково в залежності
від конфігурації вашого приладу). Цей режим відзначається
одним із наступни повідомлень внизу екрану в залежності

Примітка: Протягом налаштування функціїї безпечного
зберігання та кутів, дисплей не вимикається. Замість
цього позначки“U” та “D” з’являться при відповідних
встановлених кутах .
ПРИМІТКА: ТОЧНІСТЬ РОЗРАХУНКУ ВІДСТАНІ ДО ОБ’ЄКТУ
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ФАКТИЧНОЇ ВІДСТАНІ ДО НЬОГО ТА
ТОЧНОСТІ ЗАДАНИХ ОЦІНОЧНИХ РОЗМІРІВ.

Функція Безпечного Зберігання*
Функція безпечного зберігання дозволяє оператору
залишатися в укритті під час нічних операцій завдяки
вимкненню дисплею приладу, коли його переміщають
вверз або вниз у вертикальній площині. Електроніка
приладу дозволяє користувачеві обирати кути, за яких
дисплей приладу має вимикатися.

ДИСПЛЕЙ УВІМКНЕНО

ДИСПЛЕЙ УВІМКНЕНО

ДИСПЛЕЙ ВИМКНЕНО

від кута нахилу приладу:
Процедура налаштування функції безпечного
зберігання.
1. Нахиліть пристрій вниз, під таким кутом, під
яким ви хочете, щоб дисплей вимикався і
натисніть стрілку вниз.
2. Нахиліть пристрій вгору, до кута, під яким ви
хочете, щоб дисплей включався і натисніть
стрілку вгору.
Ці позиції будуть прийняті, але ще не запам'ятовані.
Для виходу із режиму налаштування функції безпечного
зберігання та збереження налаштувань натисніть кнопку
МЕНЮ (MENU).

Налаштування

Лінза та вибір профілю

SRF
CALIBRATION
>
GO
(КАЛІБРУВАННЯ
ДАЛЕКОМІРУ>ХІД).
Виконує
вхід
у
режим
Калібрування Стадіаметричного Далекоміру (додатково в
залежності від конфігурації вашого приладу). Цей режим
відзначається наступним повідомленням внизу екрану:

Пристрій має можливість зберігати до 8 різних профілів
користувачів, кожен з яких містить такі параметри, як
тип сітки, налаштування далекоміру, налаштування
сітки, розмір лінзи об'єктиву, тип батареї. Ця функція
особливо корисна, якщо ви плануєте використовувати ваш
прилад на кількох одиницях вогнепальної зброї та / або з
різними об'єктивами. При включенні пристрою ви будете
спостерігати повідомлення в нижній частині дисплея,
аналогічне до цього:
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Обведене
число
посередині
відображає
поточне
налаштування калібрування, яке за замочуванням
становить 127.
Прилади, оснащені стадіаметричним далекоміром також
пропонують режим калібрування далекоміру. Передні лінзи
мають толерантність фокусної відстані 5%, тому для
поліпшення загальної точності далекоміру, необхідно
проводити його калібрування. Це може бути необхідне у
Для виконання калібрування спочатку оберіть
ціль відомого розміру. Потім переведіть його в
сторону на відому відстань та відкорегуйте сітку
далекоміру так, щоб співпадав загальний розмір
цілі.
У
режимі
калібрування
далекоміру
використовуйте кнопки ВВЕРХ (UP) та ВНИЗ
(DOWN) для корекції значення калібрування
(0..255) доки не буде показана фактична
відстань до цілі. Для відновлення налаштування
калібрування до вихідного значення (127),
одночасно натисніть обидві кнопки ВВЕРХ
(UP) та ВНИЗ (DOWN).
ВАЖЛИВО: Найвища точність калібрування далекоміру досягається при
коефіцієнті наближення x4.

В цьому режимі кнопка ЗУМ (ZOOM) зберігає
свої первісні функції. За необхідності колір
сітки може бути інвертований одночасним
натичканням кнопок ЗУМ (ZOOM) та ГБ/ГЧ.
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Це означає, що наразі вибрано профіль #1 і він
налаштований на лінзу об’єктиву 50мм. Якщо ви бажаєте
змінити профіль, дійте згіжно інструкції нижче.
Вибір Лінзи та Профілю можна увімкнути,
натиснувши
одночасно
кнопки
НАБЛИЖЕННЯ (ZOOM) та ВВЕРХ (UP).
Це доступно у режимах Електронної Сітки
та Спостереження.
Для перемикання між різними профілями
використовуйте кнопки ВВЕРХ (UP) та
ВНИЗ (DOWN): кождний вибраний профіль
негайно застосовує відповідні параметри.

Для того щоб задати лінзу об’єктиву для
активного профілю, використовуйте кнопки
ВЛІВО (LEFT) та ВПРАВО (RIGHT), аби
вибрати
між
фокусними
відстанями
об’єктиву: 15мм, 25мм, 50мм, 75мм та
100мм.
Для виходу із режиму вибору профілю
натисніть кнопку МЕНЮ (MENU)
(або
просто зачекайте приблизно 3 секунди).

Налаштування
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TWS-3000 оснащений набором параметрів налаштування.
Для входу в меню налаштування натисніть
одночасно кнопки МЕНЮ (MENU) та ЗУМ
(ZOOM). Прокрутка параметрів здійснюється
кнопками ВГОРУ (UP) і ВНИЗ
Послідовність налаштувань така:

(DOWN).

Налаштування
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Для переключення FPA в режим зсуву
зображення натисніть та утримуйте кнопку
ЗУМ (ZOOM) протягом 12 секунд. В
правій нижній частині екрану з’явиться
наступна група вказівок.
Верхнє
та
нижнє
число
показують
налаштування корегування по вертикалі та
горизонталі.
Кнопка
ВНИЗ
(DOWN)
використовується для прокрутки дій або
напрямів руху :

Кнопка ГБ/ГЧ (WH/BH) виконує поточний
обраний рух або дію.
Зберегти зміни

Для виходу із меню Налаштувань натисніть
кнопку МЕНЮ (MENU) і прилад повернеться до
останнього активного режиму .
Для зміни налаштувань або входу у обраний
режим натисніть кнопку ГБ/ГЧ (WH/BH)

(“кнопка активації”)
SET

>

STARTUP

OEM

MESSAGE

Анулювати зміни

Після того, як однf з наведених вище дій буде
виконана,
тепловізійний
модуль
перезавантажиться; в цей час буде відсутня
теплова подача протягом не більше 4х секунд .
Кнопка ЗУМ (ZOOM)
зберігає функцію
наближення. Кнопка ВВЕРХ (UP) не впливає
на режим переміщення зображення FPA.
Для виходу із режиму Прямого Управління
FPA натисніть кнопку МЕНЮ (MENU). Перед цим необхідно пересвідчитися, що коефіцієнт наближення співпадає із им, який
показано в правій нижній частині екрану.

(НАЛАШТУВАННЯ>ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРИВІТАННЯ). Вмикає (ON) та вимикає (OFF)
повідомлення, що відоюражається при запуску приладу.

ВАЖЛИВО: Найкращий результат зміщення зображення FPA
досягається при коефіцієнті наближення x4. Зміщення зображення
FPA не має відбувається при коефіцієнті наближення x1.

Рекомендацiя:

За
представникiв компанii.

цим

налаштуванням

звернiця

до

Налаштування

Налаштування
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На зображенні нижче наведені комбінації кнопок:

Горизонт

Висота

Прокрутка
наближення

Скидання
параметрів
висоти і вітру

Зберегти
та Вийти

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
ПРИЛАД ЗАЛИШАЄ ЗАВОД УЖЕ ІЗ КАЛІБРУВАННЯМ.
НАСТІЙНО
НЕ
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
ЗМІНЮВАТИ
ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ ОКРІМ ВИПАДКІВ ГОСТРОЇ
НЕОБХІДНОСТІ, НАПРИКЛАД ПРИ ЗАМІНІ ЛІНЗІ. ДЛЯ
ВИКОНАННЯ
КАЛІБРУВАННЯ
ЗВЕРНІТЬСЯ
ДО
ПРОФЕСІЙНОГО ТЕХНІЧНОГО СПЕЦІАЛІСТА.

FPA DIRECT > GO (ПРИМЕ УПРАВЛІННЯ FPA>ХІД). Вхід
у Режим Прямого Управління FPA відзначається наступним

повідомленням:
В цьому режимі оператор має можливість безпосередньо
взаємодіяти із тепловізійним модулем.
Залежно від сценарію зйомки та умов середовища, сітка може
потребувати істотного коректування. Це, як правило, призводить
до того, що сітка сильно зміщується при перемиканні між
коефіцієнтами масштабування. При коефіцієнтах масштабування
x2 і x4 прицільна сітка може вийти за межі допустимих полів і не
буде відображатися. Для того, щоб зберегти прицільну сітку
близько до центру і / або з мінімальним зрушенням при зміні
коефіцієнтів масштабування, необхідно використовувати Зсув
ПРИМІТКА: Значок поруч із повідомленням “РЕЖИМ
ПРЯМОГО КЕРУВАННЯ FPA (”“FPA DIRECT CONTROL
MODE”) показує коефіцієнт наближення, при якому було
здійснено вхід у цей режим. Перед виходом з цього режиму
переключіть FPA на вихідний коефіцієнт наближення.
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SET > STOW SAFETY (НАЛАШТУВАННЯ>БЕЗПЕЧНЕ
ЗБЕРІГАННЯ). Активує (EN) або дезактивує (DIS) Функцію
Безпечного Зберігання. Цей пункт є додатковим в залежності від
конфігурації вашого приладу.
SET > AUTO
POWER
OFF
(НАЛАШТУВАННЯ>АВТОМАТИЧНЕ
ВИМКНЕННЯ).
Активує (EN) або дезактивує (DIS) функцію автоматичного
вимкнення живлення приладу після відсутності дій протягом 30
хвилин.
SET > BATTERY TYPE (НАЛАШТУВАННЯ>ТИП БАТАРЕЇ.
Переключає тип використовуваних батарейок для коректного
відображення стану батареї. Можливі профілі: Алкалінові (ALC),
Літійні (LIT), Нілеь-Метіл-Гідридні акумулятори (NMH).
ПРИМІТКА: При виборі профілю батареї, налаштування
правильного типу батарейок дуже важливе для обізнанності
оператора; це не впливає на фактивний термін служби
батарейок.
SET > SERVICE MODE (НАЛАШТУВАННЯ>РЕЖИМ
СЕРВІСУ). Вмикає (ON) або вимикає (OFF) режим сервісу, який
використовується для обміну даними між приладом і
комп’ютером. В цьому режимі індикатор батареї не реагує на її
заряд.
SET > RETICLE TYPE (НАЛАШТУВАННЯ>ТИП
СІТКИ.) Обирає шаблон сітки. Цей пункт доступний
лише у режимі Електронної Сітки. Використовуючи
кнопки ВЛІВО (ZOOM) або ВПРАВО (WH/BH)
оберіть бажаний шаблон сітки:

Налаштування

Налаштування

Є два типи режимів сітки: інвертовані не інвертовані.
Перші 8 шаблонів інвертовані (оберненої полярності), інші
8 (додаткові), відповідної полярності.

При виконанні регулювання прицільної сітки важливо
знати фактичну відстань, якій відповідає один
горизонтальний або вертикальний зсув сітки. У таблиці
нижче наведено, на яку відстань у площині цілі сітка
зміщується при одноразовому натисканні кнопок ВВЕРХ
(UP), ВНИЗ (DOWN), ВЛІВО (LEFT) або ВПРАВО (RIGHT)
("Відстань за клік"). Значення були визначені для відстані
100 метрів.
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У інвертованому режимі сітка відображається:
 Чорним кольором, коли пристрій працює у
режимі Гарячого Білого (WH)
 Білим кольором, коли пристрій працює у
режимі Гарячого Чорного (BH)
Будь-які зміни налаштування набирають
протягом 2ї секунд з моменту останніх змін.

WH

Лінза
BH
чинності

25мм

RETICLE ZEROING > GO (ОБНУЛЕННЯ СІТКИ>ХІД). Цей
режим дозволяє налаштувати вітер та висоту підвищення
для конкретної місцевості стрільби. Це ефективно
переміщує сітку в в межах заданих обмежень. В результаті
цього сітка залишається на тій самій частині цілі
незалежно від зміни її позиції при застосуванні різних
індексів наближення.

50мм

75мм

100мм

Цифрове
Клік @ 100м
наблиFPA 640x480,17 мкм
ження
x1
6см
x2
3 см
x4
1.5 см
x1
3 см
x2
1.5 см
x4
0.75 см
x1
2 см
x2
1 см
x4
0.5 см
x1
1.5 см
x2
0.75 см
x4
0.37 см
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Клік @ 100м
FPA 384x288, 25 мкм
4 см
2 см
1 см
2 см
1 см
0.5 см
1.33 см
0.66 см
0.33 см
1 см
0.5 см
0.25 см

‡

Дані відстані за клік, наведені в таблиці, засновані на розрахунках та
можуть відрізнятися від фактичних відстаней на 10%

RETICLE

CALIBRATION

>

GO

(КАЛІБРУВАННЯ

СІТКИ>ХІД). Увійдіть у Режим Калібрування Сітки, при
чому в
Горизонт

Висота

Прокрутка
наближення

Скидання
параметрів

нижній

частині

екрану з’явиться

наступне

Зберегти
та Вийти

Для найкращого результату обнулюйте сітку при індексі
наближення 4.
Примітка: При налаштуванні позиції сітки можна натискати
кнопки ВЛІВО (LEFT), ВПРАВО (RIGHT), ВВЕРХ (UP), та ВНИЗ
(DOWN) для більш швидкого руху. В цьому випадку, сітка спочатку зробить 5 повільних кроків, а потім почне рухатися швидше.

повідомлення :
Режим калібрування сітки необхідний, щоб компенсувати
розбіжності, викликані невеликим зрушенням зображення
через коефіцієнтами наближення. Це гарантує, що сітка
залишається на тому ж місці мішені незважаючи на

