
Svensk manual Pard NV007  

För att din NV007 ska fungera på bästa sätt använder du ett kikarsikte med dioptrin justering samt 

gärna variabel förstoring som börjar med en låg förstoring, helst ej över 6x. Pard NV007 är extremt 

lätt att använda och väldigt omtyckt modell som snabbt blivit en av marknadens storsäljare.  

 NV007 från Z-aim AB levereras med en valfri montageadapter i diameter 42, 45 eller 48mm. Mät 

utsidan på ditt sikte närmast ögat och väl den som är närmast ögat (Siktets mått skall vara mindre än 

adaptern du väljer eftersom måttet på adaptern anger max storlek) Den vanligaste adaptern är 

45mm men det varierar mellan olika kikarsikten och vissa kräver större / mindre diameter eller en 

annan adapter. Z6I, Z8I, V8 och Magnus behöver 48mm etc .Titta aldrig direkt in i den infraröda 

lampan framifrån på nära håll när den är påslagen. 

Leveransen innehåller: 

1 x Pard NV007 Digital Night Vision ,1 x valfri adapter i storlek: 42, 45 eller 48mm., 1 x tygväska för förvaring, 1 x 18650 

uppladdningsbart litium batteri, 1 x datakabel/laddkabel, 2 x insexnycklar, 2 x O-ringar för byte, 1 x tejp (För justering av 

passning mellan sikte och adapter) 

OBS: Minneskort ingår inte utan köps till som tillbehör om du vill kunna använda film & fotfunktion. 

Pard NV007 använder ett micro SD-kort upp till 32 GB minneskapacitet. 

Produktbeskrivning/installation: 

1. Batteriinstallation: Använd endast 3,7V litiumuppladdningsbara 18650. Demontera locket till 

batterifacket och se till att batteriet är rättvänt enligt anvisning i batterifacket. Polerna kan ses på 

batteriets sida. Montera tillbaka batterilocket ordentligt igen. Om batterilocket inte dras åt ordentligt 

kan du få driftstörningar. 

2. Justeringar: Slå på enheten. Efter att ha startat upp börjar du med att justera inställningen på din 

Pard NV007 på dioptrin justeringen närmast ditt öga. (Det finns två varianter av siktet, ett med 

låsskruv och ett utan)  

1. Vrid dioptrin justeringen tills du får en klar bild av skärmen. (Detta skärper inte bilden, det kommer 

senare). Dra åt skruven igen 

2. Justera bilden på linsinställningen, placerad i mitten av ditt NV007, räfflad yta (# 8) så att bilden 

blir skarp. Skärpejusteringen ändras efter avståndet till det du tittar på. 

3. Montering av adapter: 

1. Montera adaptern på din kikare genom att lossa skruvarna på adaptern och trä på den så långt 

över kikaren som möjligt. Om din kikare är för liten för adaptern, använd den medföljande tejpen för 

att anpassa siktets diameter till lagom storlek mot adaptern. Vi rekommenderar att du alltid 

använder minst ett lager tejp för att skydda din kikare mot repor. Justera adaptervinkeln så att din 

Pard NV007 blir monterad helt upprätt och dra åt skruvarna på adaptern 

2. När adaptern är korrekt installerad (# 9) tryck in låsspärren, montera adaptern genom att vrida på 

adaptern tills du hör ett klick. Pard NV007 är nu monterad korrekt. 

3. För att ta bort Pard NV007, tryck på låsmekanismen (# 9) och vrid NV007 till sedan lite. Pard NV007 

kan nu enkelt demonteras. 

 



Instruktioner 

1. Ström på / av: Håll strömbrytaren (# 1) intryckt i ca. 1 sekund för att slå på eller stänga av 

enheten. 

2. Standby: Med ett enda kort tryck på strömbrytaren går Pard NV007 i vänteläge och ett enda kort 

tryck väcker den igen. Detta sparar batteri och garanterar snabb start. 

3. Diopterjustering: Görs som nämnts i avsnitt 2 "justeringar". Dioptrin ringen låses slutligen med 

låsskruven om den finns, två olika modeller är tillgängliga av 007. Obs: Du kan ha en suddig bild nu, 

men vi justerar den i kommande avsnitt. 

4. Linsfokus: Se till att din diopterjustering är inställd innan du fortsätter till detta steg. 

Hitta ett mål på det avstånd du förväntar dig att skjuta och vrid linsjusteringen (# 8) tills du kommer 

till en tydlig bild. Börja gärna alltid din jakt med att kontrollera inställningen av bilden på det 

förväntade skjutavståndet. Skärpan justeras enkelt mot avståndet till vad du tittar på med hjälp av 

vredet placerat mitt på kroppen av NV007 , principen är i grunden som en vanlig systemkamera. 

5. IR-ljus: 

När du växlar till "nattläge" i menyn kan du justera styrkan hos den inbyggda IR-lampan genom att 

trycka på IR-lampans tangent (# 2). IR-lampan har 3 valbara ljusstyrkor. Du kan också justera IR-

lampan ljusstråle genom att dra ut eller styra in focusringen längst fram på IR- lampan. Ju längre du 

drar ut lampan, desto mer samlad blir ljusstrålen. För att skjuta på längre avstånd använder du alltså 

högsta styrkan på IR-ljuset samt drar ut IR-lampans focusringen för att få maximal räckvidd på IR-

ljuset. 

4. Genvägar: 

Pard NV007 har ett antal smarta genvägar som kan spara tid: 

• Håll ned IR-lampans justeringsknapp (# 2) = Växla snabbt mellan dag- och nattläge. 

• Håll ned WiFi-knappen (# 6): Slå på och stäng av WiFi. 

• Håll ned Meny / återuppspelningsknappen (# 4)=  Spela upp videoklipp lagrade på SD-kortet. 

• Håll ner ok / foto / inspelningsknappen (# 5)=  Växla mellan bild- och videoinspelningsläge. 

• Tryck på Zoom (# 6): Zooma in mer tryck. 

• - + -knappen (# 3) slår på laser (om den är installerad). Finns två varianter av siktet. 

5. Menynavigering Innan du följer något av dessa steg öppnar du menyn (# 4). Du navigerar med 

knapparna + och -. (Nr 3 och 6) 

1. Färg 

• Öppna menyn 

• Leta upp “Standardfärg” i menyn.  

• Tryck på “OK” för att ändra inställningar. 

• Tryck på “+/-” för att välja färg och svartvitt.  

• Tryck på "OK" för att bekräfta ditt val. 

• (Se hur detta görs snabbt i avsnittet "Genvägar" ovan). 

 

 



2. Infrarött ljus- IR 

• Hitta "IR's ljusstyrka" i menyn och tryck på "OK" för att ändra inställningar. 

• Tryck på “+/-” för att välja “OFF, 1, 2 eller bekräfta ditt val. 

Detta kommer i framtiden att vara den styrka som IR-ljuset börjar med tills du ändrar det i menyn 

igen. Ändringar kommer endast att gälla när du startar om enheten. Så du ändrar inte inställningarna 

passerat. Använd IR-lampknappen om du vill ändra IR-lampans styrka omedelbart (# 2). 

3. Automatisk inspelning 

Välj "Auto inspelning" och tryck på "OK" för att ändra inställningar. Välj “på” eller “av”. Tryck på “OK” 

för att bekräfta ditt val. Här kan du ställa in om enheten skall starta spela in automatiskt nästa gång 

du startar den. 

4. Upprepad inspelning (Loop) 

Välj "Loop Inspelning" och tryck på "OK" för att ändra inställningar. Välj mellan "av", "3 min" "5 min 

"eller "10 minuter". Tryck på “OK” för att bekräfta ditt val. Om du använder den här funktionen 

kommer enheten att spela in kontinuerligt. Om du till exempel väljer 5 minuter kommer den att dela 

filmen var femte minut = den spelar in ett nytt videoklipp. Loopinspelning gör det tillexempel lättare 

att dela filmen. 

5. Datumstämpel 

Välj "Datumstämpel" och tryck på "OK" för att ändra inställningar. Välj “på” eller “av”. Tryck på “OK” 

för att bekräfta ditt val. Välj "på" om du vill ha en datumstämpel på dina inspelningar. 

6. Ljudinspelning 

Välj "Spela in ljud" och tryck på "OK" för att ändra inställningar. Välj “på” eller “av”. Tryck på “OK” för 

att bekräfta ditt val. Detta avgör om du vill spela in filmer med eller utan ljud. 

7. Knappljud 

Välj "Pipljud" och tryck på "OK" för att ändra inställningar. Välj “på” eller “av”. Tryck på “OK” för att 

bekräfta ditt val. Detta avgör om du vill ha knappljud på dina videoinspelningar. 

8. Wi-Fi 

Välj "WiFi" och tryck på "OK" för att ändra inställningar. Välj “på” eller “av” till respektive slå på och 

stänga av Wi-Fi. Så här ansluter du telefonen till enheten: Du slår på enheten. Då håller du på det 

nedre knappen med Wi-Fi-logotypen tills du ser den röda stapeln över Wi-Fi-logotypen i skärmen 

försvinner. Nu är Wi-Fi aktiverat. På din telefon hittar du Wi-Fi-nätverket som heter något med Pard 

och stöder det. Koden är 12345678. 

9. Exponeringskompensation 

Välj "Exposure" och tryck på "OK" för att ändra inställningar. Alternativen “+1/3”, “+0/0”, “-1/3”, “-

2/3 "," -1.0 "är tillgängliga. Välj önskad exponering och tryck på "OK" för att bekräfta ditt val. 

 

 

 



10. Språk 

Välj "Språk" och tryck på "OK" för att ändra inställningar. Följande språk är tillgängliga “Engelska / 

franska / spanska / portugisiska / tyska / italienska / 简 体 中文  / 日本语 ”/ tjeckiska. Välj önskat 

språk och tryck på "OK" för att bekräfta ditt val. 

11. Datum / tid 

Välj "Datum / tid" och tryck på "OK" för att ställa in datum och tid. Ställ in "År" i följande ordning, 

”Månad”, “datum”, “Timme”. "Minute" (minut) och "Second" (second), Använd "+/-" för att ställa in 

rätt värde. Tryck på “OK” för att spara inställningarna. Välj också "Datumvisningsformat", tryck på 

"+/-" för att välja önskat datumformat. Du kan välja mellan "YY / MM / DD", "MM / DD / YY", "DD / 

MM / YY". 

12. Formatera minne 

Välj "Format" och tryck på "OK" för att visa formateringsalternativen. Du kan välja "Memory" eller 

”SD-kort”. När du vill formatera minnet kommer NV007 att visa varningen ”all data kommer att vara 

raderas! " Observera att när du formaterar kortet (ta bort allt) kan data inte återställd. Vissa SD-kort 

kan behöva formatera det innan enheten kan användas det. Formatering av ”Internt minne” är sällan 

nödvändigt. 

13. Fabriksinställningar 

Välj "Standardinställning" och tryck på "OK" för att återställa enheten till fabriksinställningar. Välj 

"OK" om du vill återställa fabriksinställningarna på din NV007 eller "Avbryt" om du vill ångra. Var 

medveten om att ALLA dina inställningar kommer att försvinna, om du trycker på "OK" 

• Modellnr: NV007  

• Batteri: 1 x 18650  

• Mått: 106 * 97 * 47mm 

• Förstoring: 4x-14x  

• Ir våglängd: 850nm IR Ström: 5w (Reducerad på alla från Z-aim AB) 

• Fotoupplösning: 2608 * 1944  

• Minnestyp: TF-kort  

• Batteriets livslängd:> 8 timmar 

• Videoupplösning: 1920 * 1080 Fokusavstånd: 3cm - ∞  

• Överföringsmetod: WiFi / kabel 

• Skärmupplösning: 800 * 600 Vikt: 250 gram IR effektivt avstånd: 200 meter 

• Ström: 3,7V 

•  Bilder / sekund: 30 fps  

• Utgångstyp: AVI 

För hjälp, ring oss på 0950-13500. 

Z-aim AB 

Björnstigen 2 

92133 Lycksele  


