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Tlačítko zapnout ON/vypnout OFF, pohotovostní režim STANDBY 
• Zapnutí ON: Stiskem tlačítka pro zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund kameru zapnete. Rozsvítí se 

kontrolka, na displeji se zobrazí spouštěcí obrazovka. 

• Vypnutí OFF: Stiskem tlačítka pro zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund zapnutou kameru vypnete. Pokud 

se kamera nachází v pohotovostním režimu a neprovedete žádnou operaci po dobu 20 minut, vypne 

se automaticky. 

• Pohotovostní režim Standby: Krátkým stiskem tlačítka pro zapnutí/vypnutí zapnutou kameru uvedete 

do pohotovostního režimu. Pokud není provedena žádná operace po dobu 15 minut, aktivuje se tento 

režim automaticky. Začne blikat kontrolka. Pokud je aktivní Wi-Fi, funkce nahrávání nebo video výstup, 

pohotovostní režim nelze automaticky zapnout. Opětovným krátkým stiskem tlačítka pro 

zapnutí/vypnutí kameru vrátíte zpět z pohotovostního režimu na normální režim. 
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Nastavení dioptrií – dioptrická korekce 
• Kolečko pro nastavení dioptrické korekce se používá k doladění ostrosti obrazu displeje s ohledem na 

různé dioptrické odchylky oka uživatele. 

 

Laserové ukazovátko/záměrný kříž 
• Dlouhým stiskem tlačítka pro volbu módu zobrazení se na displeji zobrazí kurzor, laserové ukazovátko 

je zapnuto. Dalším dlouhým stiskem tohoto tlačítka přepnete kurzor na červený záměrný bod, laserové 

ukazovátko je vypnuto. Uživatel může nastavit pozici kurzoru přes funkci kalibrace v menu. Dalším 

dlouhým stiskem nastavení vypnete.  

Volba módu zobrazení 
• Krátkými stisky tlačítka pro volbu módu zobrazení přepínáte zapnutou kameru mezi jednotlivými 

zobrazovacími módy. Obrazový režim se postupně přepíná mezi módy teplé bílé (white hot) – teplé 

černé (black hot) – teplé červené (red hot) – barevným módem (pseudo color) až po mód zvýraznění  

(highlight).  

Volba zvětšení 
• Krátce stiskněte tlačítko pro volbu zvětšení. Obraz se vám digitálně přiblíží 1x - 2x – 4x cyklicky.  

Pořízení snímků a videa – úložný režim  
• Během normálního zobrazovacího režimu krátkým stiskem tlačítka pro zachycení obrazu (Foto/Video) 

uvedete kameru do úložného režimu. V pravém horním rohu se zobrazí ikona fotoaparátu. Dalším 

krátkým stiskem tohoto tlačítka pořídíte snímek nebo dlouhým stisknutím spustíte videozáznam. 

V pravém horním rohu bude zobrazena blikající ikona kamery. Videozáznam ukončíte opětovným 

dlouhým stiskem tohoto tlačítka, kamera se přepne zpět do režimu Foto. 

• Pokud neprovedete žádnou operaci po dobu 30 sekund, režim Foto/Video bude automaticky zrušen 

  

Pořízení snímků Video záznam 



Hot Spot Tracking (sledování bodu s nejvyšší teplotou) 
• Pro aktivaci funkce Hot Spot Tracking dlouze stiskněte tlačítko pro zachycení obrazu Foto/Video (za 

předpokladu, že funkce Foto/Video není aktivní).  Zobrazený čtvercový kurzor na obrazovce sleduje 

objekt s nejvyšší teplotou. 

Dálkoměr 
• Současným delším stiskem tlačítek pro volbu zvětšení a volby 

módu zobrazení zapnete dálkoměr. Opakovaným krátkým 

stiskem tlačítka pro volbu módu zobrazení oddálíte a tlačítkem 

Foto/Video přiblížíte posuvné rysky zobrazené na displeji. Rysky 

nastavte na obrys pozorovaného objektu. Dle druhu 

zaměřeného objektu se zobrazí naměřená vzdálenost na levé 

straně vybrané ikony. Vzdálenost je měřena k poměru výšky - 

lidská postava (výška 1,7 m), prase (výška 0,9 m), zajíc (výška 

0,2 m).  

Menu - Nastavení 
•  Pro vstup do menu dlouze stiskněte tlačítko pro volbu zvětšení. 

Pohyb v menu nahoru a dolů umožňují tlačítka pro volbu módu 

zobrazení a tlačítko pro zachycení obrazu (Foto/Video). Dalším 

krátkým stiskem tlačítka pro volbu zvětšení proveďte nastavení: 

Wi-Fi, jasu obrazu, video výstupu, režimu kalibrace, úsporného 

režimu, obraz v obraze, elektronický kompas, pohybový senzor 

a více včetně továrního nastavení. 

• Dlouhým stiskem tlačítka pro volbu zvětšení potvrdíte 

provedené nastavení a menu opustíte. 

Nastavení jasu obrazu (Brightness) 
• V menu vyberte nastavení jasu obrazu. Krátkým stiskem tlačítka pro volbu zvětšení nastavte 

z možností 1-4 požadovanou ostrost a následným dlouhým stiskem tlačítka pro volbu zvětšení volbu 

potvrďte. 

Kalibrace (Calibration) 
• Pro získání čistšího obrazu bez zrnění, chvění apod. je nutné provést kalibraci. K dispozici máte dvě 

možnosti opravy – kalibraci automatickou (S - shutter) a manuální (B - background), které nastavíte 

prostřednictvím menu. Manuální kalibraci provedete současným stiskem tlačítka pro volbu zvětšení a 

tlačítka pro zachycení obrazu (Foto/Video). Manuální kalibrace musí být prováděna při nasazené 

krytce objektivu. Po dokončení kalibrace kryt objektivu sundejte. 

Zapnutý 

Hot Spot 

Tracking Dálkoměr 



Úsporný režim (Power Save) 
• Životnost baterie prodloužíte až na 7 hodin, pokud v menu aktivujete úsporný režim, který bude 

signalizován ikonou „S“ na levé straně ikony baterie.  

• Pokud je kamera v úsporném režimu, nelze použít Wi-Fi, ani nahrávat fotografie a videa. 

 

Obraz v obraze (PIP) 
• V menu zvolte funkci PIP. V náhledu obrazovky se objeví červený bod. 

Ve zmenšeném okně obrazu (PIP) vidíte 8x zvětšenou část 

pozorovaného objektu, na který je červený bod nasměrován. 

Digitální kompas 
• Aktivace funkce digitálního kompasu se provádí v hlavním menu. Funkce je zobrazena uprostřed 

obrazovky v horní části. Indikuje současný směr pozorování. 

Senzor pohybu 
• Aktivace senzoru pohybu se provádí v hlavním menu. Funkce je zobrazena na pravé straně 

obrazovky. Znázorňuje úhel náklonu a úhel sklonu. Vyobrazená vodorovná stupnice zobrazuje úhel 

natočení přístroje, zatímco vertikální stupnice zobrazuje úhel sklonu.  

Více - podmenu 
• Pod touto funkcí se v menu skrývá druhé pod menu aktivované 

krátkým stiskem (volbou) tlačítka volby zvětšení. Pod menu obsahuje 

nastavení kurzoru, kalibrace kompasu, informace o systému, 

obnovení továrního nastavení, vrácení se zpět do hlavního menu.  

Nastavení kurzoru (Reticle Zeroing) 
• V pod menu vyberte kalibrace přístroje, krátkým stiskem tlačítka volby zvětšení přepínáte mezi 

režimem nastavení ve směru nahoru – dolů nebo vlevo – vpravo. Nastavení červeného bodu proveďte 

kombinací krátkých a delších stisků tlačítek pro volbu módu zobrazení v jednom směru a tlačítka 

Foto/Video ve směru druhém. Následným dlouhým stiskem tlačítka pro volbu zvětšení nastavení 

uložíte. 

* tento přístroj není určený pro usazení na zbraň, funkce nastavení záměrného bodu není pro fungování 

termovizního monokuláru podstatná. 

Nastavení 

vertikální 
Nastavení 

horizontální 



Informace o systému 
• Při pohybu v pod menu, krátkým stiskem tlačítka volby zvětšení se 

otevře obrazovka s informacemi o přístroji. Pomocí zobrazení 

informací o přístroji může uživatel zkontrolovat aktuální verzi 

softwaru, výrobní číslo a další informace o přístroji.  

Tovární nastavení 
• Pro navrácení kamery do továrního nastavení krátce zmáčkněte 

tlačítko volby zvětšení v pod menu přístroje. Krátce zmáčkněte 

tlačítko volba módu zobrazení nebo foto/video pro výběr volby ANO / 

NE. Potvrzení volby se provede následným stisknutím tlačítka volby 

zvětšení. Tovární nastavení vrací kameru na původní hodnoty. 

Aktivuje se mód teplé bílé, jas na úroveň 2, kalibrace se nastaví do 

režimu S (shutter).  

Nabíjení 
• Červeně svítící indikátor signalizuje téměř vybitou baterii. Pro nabíjení otevřete ochranný USB kryt 

kamery a připojte USB kabel. Při nabíjení svítí indikátor nabíjení červeně, při plném nabití baterii 

zeleně. 

Video Out (pro zobrazení pozorovaného obrazu na externím monitoru) 
• V menu zvolte video výstup. V pravém dolním rohu displeje kamery se zobrazí ikona video výstupu. 

Následně propojte kameru přes USB výstup s externím monitorem disponujícím vstupním portem dle 

obrázku. 

 

 

 

Přenos dat (stahování pořízených snímků a videa) 

Uložené snímky a videa lze stáhnout do externího zařízení následujícími způsoby: 

Wi-Fi 

• přes menu aktivujte na termovizním monokuláru Wi-Fi a video výstup 

• připojte externí zařízení (stolní počítač/notebook) přes Wi-Fi s názvem NightPearl, heslo: 12345678 

• zadejte adresu: ftp://192.168.11.123 do prohlížeče Internet Explorer, potvrďte enterem 

Video výstup 



• otevřete soubor DCMI s jednotlivými soubory 

 

• jednotlivé soubory uložte do připojeného externího zařízení (stolní počítač/notebook).  

• Propojení s mobilním telefonem je možné pomocí APP, uživatelé APP mohou vidět video v reálném 

čase, pomocí APP nahrávat a videa a pořizovat fotografie.  

USB: 

• Připojte kameru přes USB kabel do počítače/notebooku, po připojení můžete načíst foto a video do 

počítače. 

 

 

  



Přenos dat (stahování pořízených snímků a videa) do mobilního telefonu 

 
Pro stažení pořízených Foto/Video z termovizní kamery do smartphonu nebo ke sledování online 

obrazu z termovizní kamery je určena mobilní aplikace Xeye Pro. Tato aplikace zároveň umožňuje 

vytvářet prostřednictvím mobilního telefonu fotky nebo videa. Aplikaci Xeye Pro stáhnete do 

mobilního telefonu prostřednictvím Google Play nebo App Store. 

• Stažení aplikace Xeye  Pro 
(přes Google play nebo App Store) 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Nastavení aplikace v telefonu 

(obrázky jsou pouze ilustrační – dle typu telefonu se mohou lišit) 

 
Otevřete nastavení telefonu. Zvolte nainstalované aplikace (Obr.1), 

vyberte aplikaci Xeye Pro (Obr.2) a zvolte možnost oprávnění (Obr.3), povolte přístup k telefonu a 

úložišti (Obr.4). 

 
 

• přes menu aktivujte na termovizním monokuláru WiFi 

• přes menu zapněte na termovizním monokuláru video výstup 

• připojte mobilní telefon přes WiFi s názvem NightPearl, heslo: 12345678 
  

(Obr. 1) 
(Obr. 2) (Obr.3) 

(Obr. 4) 

https://play.google.com/


Pokud chcete změnit název WiFi nebo její heslo 

zadejte nový parametr a potvrďte tlačítkem 

„Submit“. Factory Reset = pro obnovení do továrního 

nastavení. 

 
 
 
 
 
 

 
• Stažení foto/video 

Ve WiFi propojeném mobilním telefonu spusťte mobilní aplikaci Xeye Pro. Pokud je WiFi propojení 

správné, v rozhraní aplikace se zobrazí aktuálně pozorovaný obraz termovize. V průzkumníku fotek 

zvolte Romote File (zde jsou uloženy fotky/videa z termovize). Vyberte požadovanou složku. 
 
 

Local File 
foto/video uložené v PC/mobilu 

Romote File 
foto/video uložené v termovizi 

 
 
 
 
 

Pro prohlížení Foto/Video z termovize je nutné si tyto 

soubory nejprve do mobilního telefonu stáhnout. Pro 

stáhnutí Foto/Video stiskněte dlouze náhled fotky určené 

ke stažení, zobrazí se vpravo uvedená nabídka. Zvolte 

možnost Down Load pro stáhnutí. Pořízené Foto/Video se 

uloží do mobilního telefonu (Local File) a jsou připraveny k 

prohlížení. 
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Důležité informace 

 
 

Likvidace elektrozařízení 

Tento výrobek je označen v souladu s evropskou směrnicí o likvidaci elektrického a 
elektronického zařízení. 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci udává, že použitý výrobek nesmí být 
likvidován společně s komunálním odpadem, jelikož může obsahovat látky nebezpečné pro 
životní prostředí. Výrobek po vyřazení z provozu odevzdejte za účelem jeho recyklace či 
ekologické likvidace na k tomu určená sběrná místa. Informace o sběrných místech získáte u 
Vašeho prodejce, na místním úřadu nebo u společnosti Asekol (www.asekol.cz). 

 

Likvidace baterií 

Jelikož vysloužilé baterie a akumulátory můžou obsahovat látky nebezpečné pro životní 
prostředí, nepatří do běžného komunálního odpadu. Pokud se v přístroji nachází vyměnitelné 
baterie, odevzdejte je prosím za účelem jejich ekologické likvidace na k tomu určená sběrná 
místa. Pro podrobnější informace o sběrných místech se obraťte na Vašeho prodejce, místní 
úřad nebo společnost Ecobat (www.ecobat.cz). 

   Výrobek je označen v souladu s předpisy EU evropskou značkou shody. 

Výrobce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen bezpečný a při jeho 
výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními 
požadavky a technickou dokumentací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch On/Switch Off/Standby 

• Switch On: The camera will be switched on by pressing the power button for 3 seconds in the condition 

of camera is off, the indicator light will be turned on, and the startup screen will be shown on the 

internal ocular.  

• Switch Off: The camera will be switched off by depressing the power button for 3 seconds in the 

condition of camera is on. The camera will be switched off automatically if lhere is no operation over 

20 minutes when in standby mode.  

• Standby: When the camera is on, short press the power button or no operation over 15 minutes, it 

will enter into standby mode with indicator light flickering. When WiFi is on or camera is recording 

outputting video, automatic standby mode will not be triggered. Short press the power button again 

to resume from standby mode to normal mode.  

Power 

Image 

Mode 

E-zoom 

Diopter Knob 

Photo 
Capture 

Laser pointer 

Indicator 

USB/MCX 

Port 

Heat Sink 

Eyeshade 



 

Diopter Adjustment 

• The diopter knob can help user getting the clearest image for different eye conditions. 

 

Laser/Reticle  
• Long press the Image Mode key, the reticle cursor appears. Long press the Image Mode to turn on the 

red dat reticle. Long press the Image Mode key, exil the red dol relicle. The user can adjust the cursor 

position through the cursor calibration function in the menu. 

Switch the Image Mode 

• Short click the Image Mode button to switch the image mode when the camera is on. The image mode 

will be switched from white hot, black hot, red hot, pseudo color, target highlight mode circularly. 

E-zoom 

• Short click the E-zoom button when the camera is on. The image will be electrical zoomed from 1×-2× 

- 4x circularly. 

Storage 

• In the normal display mode, short click the photo capture button can enter into storage mode when 

the camera is on. A camera symbol will be displayed at the right-up corner. When in the storage mode, 

short click to take picture and long press to record video with a recording icon flickering on the right-

up corner of the image. 

• Long press again to quit from recording. lt will exil from the storage mode automatically withcrut 

operation for 30 seconds. 

  

Storage mode Record video 



 

Hot Spot Tracking 
• If the recording mode is off, long press the photo capture button to turn on hotsport tracking which 

cantrack the highest temperature object in the screen 

Rangefinder 

• Long press E-zoom button and image mode button to turn on 

rangefindermode . ln smart ranging mode, short press or long 

press image mode button and photo capture button to adjust 

object selecting rang. The distance of human (1. 7m target), pig 

(0.9m target}, rabbit(0.2m target) can be measured and 

displayed on the left of the corresponding icon. 

Setting Menu 

• Long press the E-zoom button to enter the menu, the menu oplion 

can be moved up and down with the Image Mode and Photo 

Capture button. Short press the button to adjust the current zoom 

settings, such as WiFi / screen brightness /analog video 

/calibration mode /PIP /electronic compass / motion sensor and 

more. 

• Long press the E-zoom button to quit the menu after the settings 

are finished. 

Brightness 

• Choose display brightness settings in the menu. By pressing the button shortly choose preferred 

display brightness level from 1 to 4 and then long press the button to confirm your choice. 

 

NUC (non-uniformity correction) 

• Image degradation can be improved by manual correction. There are two correction options available-

B (background) and S (shutter), it can be changed through the menu. Press the E-zoom and picture 

button at the same time to make the manual correction. If the correction mode B is selected, the lens 

cover is needed to be covered when the correction is performed.   Remove the lens cover after the 

correction is done. 

• In mode B, automatic shutter correctin will not be carried out after the camera boots up stably. 

Hotspot 

Tracking Rangefinder 



 

Power Saving Mode 

• When the power saving mode is activated, a symbol ·s· will be displayed on the left side of battery 

icon.  

• ln power saving mode, functions of WiFi module, photo and video recording are completely 

disabled, but the bartery life can be extended to 7 hours. 

PiP (Picture in Picture) 

• Enable PIP feature in the menu. Red dot will appear on the screen. 

In reduced image window (PIP) there will be 8x magnified image at 

which red dot is aimed 

Digital Compass 

• Turn on the digital compass function in the main menu and it will be displayed it in the middle top of 

the screen, indicating the current direction. 

Motion Sensor 

• Turn on the motion sensor function in the main menu and it will be 

displayed on the right side of the screen, showing dip Angle and pitch 

Angle. Among them, the horizontal scaleplate represents the dip 

Angle, while the vertical scaleplate represents the pitch Angle.  

More 

• Under the option, short press the E- zoom button to enter the secondary menu, which contains 

the functions of cursor calibration, compass calibration, system information, factory resets, return to 

the main menu, etc. 

Cursor Calibration 

• When entering the reticle calibration interface, short press the E-zoom button to toggle from all 

directions. Short press the image mode button or picture button to adjust the reticle position. 

• When done, long press the E-zoom button to save and exit. 

  

 

*This device is not designed to be weapon mounted. Sight mark adjustment is not essential for operation of 

Scops 35 MAX. 

Up-Down 
adjustment 

Left-Right 
adjustment 



 

System information 

• Short press the E-zoom button to enter the system information interface, 

under which user can check all version information and product code. 

Factory resets 

• Short press the E-zoom button for factory reset. Short press the Image 

Mode button or Camera button to make a yes or no choice. When done, 

short press the E-zoom button for a confirmation. After resuming factory 

settings, the image of the device will revert to white hot mode, brightness 

will be level 2, calibration mode will be S. 

Charge 

• When the indicalor is red, it indicates that the battery is insufficient, please charge in time.  Open the 

USB cover on the bottom, plug the USB cable, connect to the power to charge ar use portable battery 

to charge. When charging, the indicator light is red and it will tum into green when it is fully charged 

Video Output (for displaying live video feed on external monitor) 

• Enable video output through the menu, the down-right corner of the image will have a video output 

icon displayed. Then you can connect camera via USB outup port to the monitor with input port as 

shown below. 

 

 

 

 

Data Catching (download of the images) 

To download images and video to external device take the following steps: 

Wi-Fi 

• activate Wi-Fi and Video Output on the thermal camera through the menu 

• connect external device (notebook /PC) via Wi-Fi with the name NightPearl, password:12345678) 

• enter the address: ftp://192.168.11.123 in Internet Explorer, press Enter 

• open folder DCMI with individual files 

• These individual files save to the external device (notebook / PC ). 

• Connection to a mobile phone is possible via APP. Through the APP you can see the video in real time, 

use the APP to record and video and take photos 

USB 

After connecting the device with the computer via USB cable, the memory of the device (including photos 

and videos) can be read on the computer 

Video Out 



 

Data Catching (download of the images to mobile) 

• Xeye Pro application 

You can make video and photo with your mobile using Xeye Pro application or donwload 

video/photo to work with them. You can also see online image from thermal camera direcly on 

your mobile. Connect to application using WI-FI (attention, SCOPS device has to have WI-FI 

option). After swithcing WI-Fi on look for NightPear WI-FI name ( or Xeye for older versions), 

password is 12345678. You have to allow application acess to storage in order to downoald/view 

photos. 

• Download Xeye application 
(on Google Play or App Store) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Allow access to storage 
(pictures are for reference only, may differ for different mobiles) 

 
 

Open settings on your mobile, go to installed applications (Picture No.1), find Xeye application 

(Picture No.2), go to app permissions (Picture No.3), allow access to mobile and storage (Picture 

No.4) 

(No. 1) (No. 2) (No.3) 
(No. 4) 



 

• Download of the images 
When mobile application is switched on you will see the following interface: (if you connected 

to WI- FI of thermal camera you will see current picture). 
 

Local File 
Photos/videos saved to mobile 

Romote File 
Photos/videos saved to 

thermal camera 
 
 

 

For viewing photos from thermal camera you will have to 

download them to your mobile. For downloading long press 

icon of the photo you want to download. After pressing you 

will see the following interface (1). Allow downloading to 

download. Photos will be saved to your mobile (Local File). 

 
 
 
 

If you want to change WI-Fi name or password go to WI-FI 

settings in Xeye application, change accordingly and 

confirm with „Submit“ button. 

Factory reset – restores to factory settings. 
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Important information 

 
 

Disposal of electrical equipment 

This product is labeled in accordance with the European directive on the disposal 
of electrical and electronic equipment. 

This symbol on the product or in the accompanying documentation indicates that the product 
after decommissioning must not be disposed of with your household waste, as it may contain 
substances dangerous for the environment. After decommissioning, return the product to a 
designated collection point for recycling or ecological disposal. For more detailed information on 
collection points contact your dealer or local office. 

 
Battery disposal 

Since used batteries and accumulators contain sunstances dangerous for the 
invironment, they are not to be disposed of with normal household waste. If device has 
replaceable batteries, please take them to an appropriate collection point for the purpose of 
disposal. For more detailed information on collection points contact your dealer or local office. 

 

This product is marked with the European conformity mark in accordance 
with EU regulations. 

The manufacturer hereby declares that the product is safe for its intended use and that during its  

manufacturing  inspections  and  other  measures  are  taken  to  ensure  the conformity   of the product 

with 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einschalten / Ausschalten / Standby 

• Einschalten: Das Einschalten des Gerätes wird mittels Einschalttaste vollzogen, diese halten Sie bitte 

für 3 Sekunden fest. Das Funktionslicht schaltet sich ein und der Startbildschirm erscheint. 

• Ausschalten: Ebenso wie beim Einschalten halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt. Die 

Wärmebildkamera schaltet sich automatisch nach 20 Minuten aus wenn sie nicht im Standby Modus 

ist. 

• Standby: Drücken Sie den Einschaltknopf kurz und das Gerät wechselt in den Standby Modus. Um das 

ganze rückgängig zu machen drücken Sie erneut den Einschaltknopf. 

Einschalten / 

Ausschalten 

 

Wechsel 

der 

Farbpalett

en 

 

E-zoom 

Dioptrieneinstellun

g 

 

Foto/video 

Laser 

Betriebsanzeige   
 

USB/MCX 

port 

Kühlung 

 

Augenmuschel 

 

Fokuslinse 

 



 

Diopter Ausgleich 

• Mit diesem Drehknopf können Sie das Bild an Ihr Auge angleich um eine noch bessere Bildqualität zu 

erreichen. 

 

Laserpointer/Fadenkreuz 

• Durch langes Drücken der Anzeigemodustaste zeigt das Display ein Fadenkreuz, der Laserpointer ist 

eingeschaltet. Durch erneutes langes Drücken dieser Taste wird das beabsichtigte Fadenkreuz auf den 

roten Zielpunkt umgeschaltet. Der Laserpointer ist ausgeschaltet. Drücken Sie erneut, um die 

Einstellung auszuschalten. 

 

Wechsel der Farbpaletten 

•  Für den Farbwechsel der abgebildeten Wärmequellen drücken Sie den Knopf für den 

Farbmoduswechsel kurz und man kommt in den nächsten Farbbereich.  

E-Zoom 

• Durch drücken der E-Zoom Taste wird das Bild elektronisch vergrößert. Der Vergößerungsbereich geht 

von 1x – 2x – 4x immer gereiht durch das Menü. 

Foto/Video Aufnahme 

• Mit dem betätigen der Foto/Video Taste erscheint im rechten oberen Bereich des Bildschirmes das 

Symbol in welchem Modus Sie sich gerade befinden. Durch kurzes drücken des Knopfes können Sie 

ein Foto machen. 

 

• Ein längeres drücken des Knopfes löst eine Videoaufzeichnung aus. Geht das Gerät in den Standby 

Modus über verlassen Sie automatisch den genannten Bereich. 

  

Speichermodus 

 

Videoaufnahme 

 



 

Hot Spot Tracking (Verfolgung des höchsten Temperaturpunktes) 

• Um die Hot Spot Tracking-Funktion zu aktivieren, halten Sie die Foto / Video-Aufnahme-Taste 

gedrückt      (vorausgesetzt, die Foto / Video-Funktion ist ausgeschaltet). Der auf dem Bildschirm 

angezeigte quadratische Cursor überwacht das Motiv mit der höchsten Temperatur.. 

Entfernungsmesser 

• Halten Sie die Vergrößerungstaste und die Taste des Anzeigemodus 

gleichzeitig gedrückt, um den Entfernungsmesser einzuschalten. 

Drücken Sie wiederholt die Zoomtaste, um die Striche zusammen 

bringen und drücken Sie die Foto- / Videotaste, um die Striche von 

einander weglegen. Passen Sie so das gewünschte Objekt zwischen 

die Striche an. Abhängig vom Objekttyp wird die gemessene 

Entfernung auf der linken Seite des ausgewählten Symbols 

angezeigt. Die Entfernung wird anhand des Höhenverhältnisses 

gemessen - menschliche Figur (Höhe 1,7 m), Schwein (Höhe 0,9 m), Hase (Höhe 0,2 m).   

Menüeinstellungen 

• Mit dem E-Zoom Knopf gelangen Sie in das Hauptmenü, hier kann man 

beliebig jeden Menüpunkt bearbeiten. Zum bestätigen drücken Sie 

kurz die E-Zoom Taste. Im Menü befinden sich alle wesentlichen 

Einstellungen wie Zoom Optionen, der WIFI Zugang, die 

Helligkeitsregelung, die analoge Video Schnittstelle und die 

Calibration. 

• Durch langes drücken der E-Zoom Taste können Sie das Menü wieder 

verlassen. 

Einstellung der Helligkeit des Bildes  (Brightness) 

• Wählen Sie die Helligkeitseinstellung im Menü. Drücken Sie kurz die Zoomtaste, um die gewünschte 

Schärfe von 1 bis 4 auszuwählen und halten Sie dann die Zoomtaste lange gedrückt um die Einstellung 

zu speichern. 

NUC (Calibration) 

• Die Kalibration kann auf zwei Arten durchgeführt werden. Durch die manuelle (S) und die 

automatische (B) Variante. Beim manuellen einstellen wird das durch die E-Zoom Taste durchgeführt. 

Wenn Sie die automatische Variante wählen ist es notwendig die Abdeckung der Linse zu schließen. 

Dannach können Sie die Abdeckung entfernen. 

Hot Spot 

Tracking 

Entfernung- 

smesser 

 



 

Akku Sparmodus (Power Save) 

• Benutzer können die Akkulaufzeit durch das POWERSAFING auf bis zu 7 Stunden ausweiten. 

• Wenn Sie diese Funktion wählen können Sie WIFI, Foto und Video nicht nutzen. 

Bild im Bild (PIP) 

• Wählen Sie im Menü die PIP-Funktion. In der Bildschirmvorschau wird ein 

roter Punkt angezeigt. Im kleineren Bildfenster (PIP) sehen Sie einen 8-

fach vergrößerten Teil des beobachteten Objekts, auf den der rote Punkt 

gerichtet ist. 

Digital Compass 

       • Schalten Sie die digitale Kompassfunktion im Hauptmenü ein und sie wird oben in der Mitte des         

Bildschirms angezeigt und zeigt die aktuelle Richtung an. 

 

Motion Sensor 

• Schalten Sie die Bewegungssensorfunktion im Hauptmenü ein. 

Sie wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt und 

zeigt den Neigungswinkel und den Neigungswinkel an. Unter 

diesen repräsentiert die horizontale Skalierungsplatte den 

Neigungswinkel, während die vertikale Skalierungsplatte den 

Neigungswinkel darstellt. 

More 

Zielpunkteinstellung (Reticle Zeroing) 
 

• Wählen Sie im Menü die Option Reticle Zeroing . Drücken Sie kurz die Vergrößerungstaste, um 

zwischen dem Einstellmodus nach oben/unten oder rechts/links zu wechseln. Stellen Sie den roten 

Punkt an, indem Sie kurze und längere Drücken der Tasten kombinieren. Das Anzeigemodus in eine 

Richtung und das Foto / Video in die zweite Richtung auszuwählen. Drücken Sie lange die Zoomtaste, 

um die Einstellung zu speichern. 

* Dieses Gerät ist nicht für das Aufsetzen auf die Waffe entworfen. Die Funktion zur Punkteinstellung ist für 

den Betrieb des Wärmebildmonokulars nicht unbedingt erforderlich. 

vertikale 

Einstellung 

horizontale 

Einstellung 

 



 

System information 

• Drücken Sie kurz die E-Zoom-Taste, um die 

Systeminformationsoberfläche aufzurufen, unter der der 

Benutzer alle Versionsinformationen und den Produktcode 

überprüfen kann. 

Factory resets 
• Drücken Sie kurz die E-Zoom-Taste, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Drücken Sie kurz die Bildmodus- oder 
Kamerataste, um eine Ja- oder Nein-Auswahl zu treffen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie kurz die E-Zoom-Taste, um 
eine Bestätigung zu erhalten. Nach Wiederaufnahme der Werkseinstellungen kehrt das Bild des Geräts in den Weiß-
Hot-Modus zurück, die Helligkeit ist Stufe 2 und der Kalibrierungsmodus ist S. 

Laden des Akku 

• Wenn die Betriebslampe rot leuchtet wird Ihnen angezeigt das Gerät mittels beigefügtem Ladegerät 

(USB) zu laden. Öffen Sie den USB Cover um das Ladekabel anzustecken. Im Ladevorgang erleuchtet 

das Betriebslicht rot, wenn der Ladevorgangabgeschlossen ist grün. 

Video Ausgang 

• Öffnen Sie den Menüpunkt im Hauptmenü und mit kurzem Drücken wählen Sie ON, mit dem 

Videokabel können Sie mittels USB Port eine Verbindung zu einem externen Monitor herstellen, der 

über diesen Eingang verfügt. So können Sie das Bild aus der Kamera an einem externen Monitor sehen. 

 

 

 

Datenübertragung 

Um die Bildelemente herunterzuladen folgen Sie diese Schritte 

 • Aktivieren Sie über das Menü den WLAN- und Videoausgang der Wärmebildkamera 

• Verbinden Sie ein externes Gerät (Notebook / PC) über WLAN mit dem Namen NightPearl, Passwort: 

12345678 

• Geben Sie die Adresse ein: ftp://192.168.11.123 im Internet Explorer und drücken Sie die Eingabetaste 

• Öffnen Sie den Ordner DCMI mit einzelnen Dateien 

• Diese einzelnen Dateien werden auf dem externen Gerät (Notebook / PC) gespeichert. 

• Die Verbindung zu einem Mobiltelefon ist über die App möglich. Über die APP können Sie das Video in 

Echtzeit sehen, mit der APP aufnehmen, Videos aufnehmen und Fotos aufnehmen 

Wi-Fi 

USB 

Video Ausgang 

 



 

After connecting the device with the computer via USB cable, the memory of the device (including photos 

and videos) can be read on the computer  



 

Datenübertragung (Das Handy) 
 

• Mobile App Xeye Pro 

Mit der mobilen App Xeye Pro können Sie ein Video oder ein Foto erstellen, Fotos/Videos aus der 

Wärmebildkamera ins Handy herunterladen. Sie können auch online ein Bild von der Kamera auf 

Ihrem Handy anzuzeigen. Stellen Sie mit der Anwendung eine Verbindung 

zum WLAN her (Achtung, die Scops müssen über WLAN 

verfügen). Wenn Sie das WLAN in der Kamera einschalten, 

suchen Sie nach dem Namen wifi NightPearl (in der alten 

Version von Xeye). Das Kennwort lautet 12345678. Sie müssen 

der Anwendung Zugriff auf den Speicher gewähren, damit die 

Fotos/Videos heruntergeladen werden können. 

 

• Laden Sie die App Xeye Pro herunter 
(Google Play oder App Store). 

 
 
 
 
 

 

• Aktivieren Sie den Speicherzugriff 
(Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung – verschiedene 

Handys können andere Ansichten haben) 
 

Öffnen Sie die Telefoneinstellungen , wählen Sie die installierten Anwendungen aus (Bild Nr.1), 

suchen Sie die Xeye-Anwendung (Bild Nr. 2), wählen Sie die Berechtigungsoptionen aus (Bild Nr. 3), 

aktivieren Sie den Zugriff auf das Telefon und den Speicher (bild Nr. 4). 

 
  

(Bild 
1) (Bild 

2) 
(Bild 
3) 

(Bild 
4) 



 

• Datenübertragung 
 

Benutzeroberfläche angezeigt: (Wenn Sie WLAN mit Thermovision verbunden haben, wird das 

aktuelle Wenn Sie die mobile Xeye-Anwendung einschalten, wird die folgende Bild auf Ihrem 

Mobiltelefon angezeigt). 
 

Local File   

Fotos Im Mobil 

Romote File 

Fotos im Kamera 

 

 

Sie müssen Ihre Fotos auf Ihr Handy herunterladen, um Fotos von der 

Termovision anzuzeigen. Um Fotos herunterzuladen, berühren und 

halten Sie das Symbol des Fotos, das Sie herunterladen möchten. Nach 

dem Drücken erscheint dieses Menü (1). Wählen Sie 

Download zum Herunterladen. Fotos werden in Ihrer 

lokalen Datei gespeichert. (Local File). 

 

WLAN-Namen oder Passwort ändern: Geben Sie den 

Parameter ein und bestätigen Sie mit der Schaltfläche 

"Submit". Factory Reset = um die Werkseinstellungen 

wiederherzustellen. 

   

(1) 

B
ild

 e
in

fr
ie

re
n

 

V
id

eo
 a

u
fn

eh
m

en
 

Fo
to

 m
ac

h
en

 

W
if

i 

Fo
to

-E
xp

lo
re

r 

Ei
n

st
e

llu
n

g 
w

if
i 



 

Wichtige Informationen 

 
 

Entsorgung von Elektrogeräten 

Dieses Produkt ist gemäß der europäischen Richtlinie für Entsorgung von Elektro- 
und Elektronikgeräten gekennzeichnet. 

Das Symbol auf dem Produkt oder in der Begleitdokumentation weist darauf hin, dass das 
verwendete Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, weil es gefährliche Stoffe für 
Umwelt enthalten kann. Geben Sie das Produkt nach der Außerbetriebnahme an einer dafür 
vorgesehenen Sammelstelle zum Recycling oder zur umweltgerechten Entsorgung zurück. 
Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen zum 
Umgang mit Ihrem Produkt zu erhalten. 

 

Entsorgung von Batterien 

Da verbrauchte Batterien und Akkus gefährliche Stoffe enthalten können, gehören sie 
nicht in den Hausmüll. Wenn im Gerät austauschbare Batterien sind, bringen Sie diese zum 
Zweck der Entsorgung zu einer geeigneten Sammelstelle. Weitere Informationen zu den 
Sammelstellen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Ihrer örtlichen Behörde. 

 

Das Produkt ist gemäß EU-Richtlinien mit dem europäischen Konformitätszeichen 
gekennzeichnet. 

Der Hersteller erklärt hiermit,  dass  das  Produkt  für  den  vorgesehenen  Verwendungszweck 
sicher ist und dass während der Herstellung werden Kontrollen und andere Maßnahmen 
durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und 
technischen Unterlagen entspricht. 

 

 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Import, export, prodej a používání termovizních kamer se řídí platnými zákony České republiky. 

Informace v tomto návodu k použití jsou určeny pouze pro běžné uživatele, obsah může být změněn 

bez předešlého upozornění, a to pouze značkou Night Pearl. 

Distributor nenese žádnou odpovědnost za chyby vzniklé tiskem. 

 

 

Import, export, sales and using this Night vision is controlled by Czech Republic Law system. All 

informations in this manual are only for end users. Content of this manual can be change only by Night 

Pearl brand, without any further notice. Distributors and manufacturer does not take any 

responsibilities cause by printing errors. 

 

 

Import, Export, Verkauf und Verwendung unserer Geräte richten sich nach Gesetzen des 

entsprechenden Landes. 

 

 



 

 

 

Kontaktní adresa / Contact / Kontakt: 

 

Night Pearl 

ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o. 

Holešovská 1714 

Bystřice pod Hostýnem, 768 61  

Czech Republic 

Tel.: +420 573 379 670 

e-mail: info@nightpearl.eu 

www.nightpearl.eu 

 

 


