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NV007 Brugsanvisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigtig information inden du tager din Pard NV007 i brug: 
 

• For at din NV007 fungerer bedst, skal du bruge en sigtekikkert med fokusfunktion. Hvis 
sigtekikkerten ikke er udstyret med fokusfunktion, kan det være svært at få et ordentligt 
billede i natkikkerten. 
 

• Til alle GrejFreak.dks NV007 medfølger der som standard en 45mm adapter. Denne passer 
på de fleste kikkerter, men nogle kræver større/mindre diameter eller en anden adapter, 
f.eks. Z6I, Z8I, V8 og Magnus. Kontakt os, hvis du skal bruge en af disse adaptere. 
 

• Stir aldrig direkte ind i den infrarøde lygte, da det kan skade dine øjne. 
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Kassen indeholder: 
 
1 x Pard NV007 Digital Natkikkert 
 
1 x 45mm adapter 
 
1 x Stofpose til opbevaring 
 
1 x 18650 genopladeligt batteri 
 
1 x datakabel 
 
2 x unbraconøgler 
 
2 x O-ringe til udskiftning 
 
1 x tape 
 
Hukommelseskort er ikke inkluderet. Pard NV007 bruger et micro-SD kort på op til 32GB 
hukommelse. 
 
Produktbeskrivelse: 
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Installation: 
 
1. Batteri installering: 
 
Brug udelukkende 3.7V Lithium genopladelig 18650 batterier med flad top. Fjern dækslet til 
batterirummet og sørg for, at batteriet vender korrekt. Polerne kan ses på siden af batteriet og 
batterirummet. Skru batteridækslet stramt på igen. Hvis batteridækslet ikke er strammet 
ordentligt, kan du risikere, at Pard NV007 genstarter.  
 
2. Justeringer: 
 
Tænd enheden. Efter opstart starter du med at justere diopteren.  
1. Løsn skruen på diopterringen (nr. 7) og drej den indtil du får skarpt billede af tegnene på 
skærmen. (Dette stiller ikke billedet skarpt, det kommer senere). Stram skruen igen. 
 
2. Justér billedet på objektivjusteringen (nr. 8), så det står skarpt. Skarphed afhænger af afstanden 
til det du kigger på.  
 
3. Adapter installering: 
 
1. Montér adapteren på din sigtekikkert, ved at løsne skruerne på adapteren og køre den så langt 
ind over øjestykket på din kikkert som muligt. Er din kikkert for lille til adapteren, kan den 
medfølgende tape benyttes.  
Vi anbefaler at du benytter minimum ét lag tape, for at beskytte din kikkert mod ridser.  
 
Justér vinklen på adapteren, så din Pard NV007 monteres oprejst og stram skruerne på adapteren 
 
2. Når adapteren er monteret korrekt, trækker du låsen til montagen (nr. 9) tilbage og sætter den 
indover adapterne. Slip låsen til montagen igen og drej indtil du hører et klik. Pard NV007 er nu 
monteret korrekt. 
 
3. For at afmontere Pard NV007 trækker du låsen til montagen (nr. 9) tilbage og drejer NV007 til 
siden en smule. Pard NV007 skulle nu være afmonteret fra montagen. 
 
Instruktioner: 
 
1. Tænd/sluk: 
Tryk og hold tænd/sluk knappen (nr. 1) nede i ca. 1 sekund for at tænde eller slukke enheden. 
 
2. Standby: 
Ved et enkelt tryk på tænd/sluk knappen går Pard NV007 i standby og et enkelt tryk vækker den 
igen. Dette sparer batteri og sikrer hurtig opstart.  
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3. Diopterjustering: 
Diopterjustering er fremstillet, så du kun skal indstille den en enkelt gang pr. bruger. Justeringen 
gøres som nævnt i afsnit 2 ”justeringer”. Diopterringen låses til sidst med låseskruen. Bemærk: Du 
kan godt have et uskarpt billede nu, men det justerer vi i næste afsnit. 
 
4. Objektivfokus:  
Sørg for, at din diopterjustering er indstillet, inden du fortsætter til dette skridt.  
Find et mål på den afstand du forventer at skyde og drej på objektivjusteringen (nr. 8) indtil du får 
et klart billede. Sørg for også at tjekke billedet om natten på den forventede skudafstand, så du er 
sikker på, at alting står skarpt, når du kommer på jagt. Det er dog også muligt at justere 
objektivfokus nemt, mens du er på jagt, hvis en anden skudmulighed byder sig. 
 
5. IR lys: 
Når du skifter til ”night-mode” i menuen, kan du justere den indbyggede IR-lygtes styrke, ved at 
trykke på IR-lygte justeringsknappen (nr. 2). IR-lygten har 3 lysstyrker. Du kan justere IR-lygtens 
lyskegle ved at trække ud i lygten. Jo længere du trækker lygten ud, jo mere samler du lyskeglen. 
Skal du skyde på længere afstande, skal du trække ud i IR-lygten for at få det bedste billede. 
Dette kan med fordel gøres inden du kommer på plads.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Genveje: 
 
Pard NV007 har en række smarte genveje, som kan spare dig tid: 
 
- Hold IR-lygte justeringsknappen (nr. 2) nede: Skift hurtigt mellem dag- og nattilstand. 
 
- Hold WiFi knappen (nr. 6) nede: Tænd og sluk WiFi. 
 
- Hold Menu/replay knappen (nr. 4) nede: Afspil videoklip som er gemt på SD-kortet. 
 
- Hold ok / foto /optag knappen (nr. 5) nede: Skift mellem billede- og videooptagefunktion.  
 
- Tryk på Zoom (nr. 6): Zoom ind, flere tryk zoomer mere.  
 
- +-knappen (nr. 3) tænder laser (hvis installeret). 
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5. Menu navigering 
 
Inden du følger nogle af disse trin, skal du åbne menuen (nr. 4). 
Du navigerer med + og – knapperne. (Nr. 3 og 6) 
 
1. Farve 
Åben menu 
Find “Default 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. 
(Se hvordan dette gøres hurtigt i punktet ”Genveje” ovenfor. 
 
2. Infrarød styrke 
Find “Brightness of IR” og tryk “OK” for at ændre indstillinger. 
Tryk “+/-” for at vælge imellem “OFF, 1, 2 eller 3”. Tryk “OK” for at bekræfte dit valg.  
Dette vil fremover være den styrke IR-lygten starter op med, indtil du ændrer det i menuen igen. 
Ændringer vil først være gældende når du genstarter enheden. Du ændrer altså ikke indstillingerne 
øjeblikkeligt. For at ændre styrken på IR-lygten med det samme, skal du bruge IR-lygte knappen 
(nr. 2).  
 
3. Automatisk optagelse 
Vælg “Auto Recording” og tryk “OK” for at ændre indstillinger. Vælg “on” eller “off”. Tryk “OK” for 
at bekræfte dit valg. 
Du kan her indstille om enheden automatisk skal optage, når du starter den næste gang. 
 
4. Gentagende optagelse 
Vælg “Loop Recording” og tryk “OK” for at ændre indstillinger. Vælg mellem “off”, “3 min” “5 min” 
or “10 minutes”. Tryk “OK” for at bekræfte dit valg. 
Bruger du denne funktion, vil enheden optage hele tiden. Vælger du eksempelvis 5 min, vil 
enheden optage når du tænder den og hvert 5. minut vil den optage et nyt videoklip. 
 
5. Datostempel 
Vælg ”Date stamp” og tryk “OK” for at ændre indstillinger. Vælg “on” eller “off”. Tryk “OK” for at 
bekræfte dit valg.  
Vælg "on" hvis du ønsker datostempel på dine optagelser. 
 
6. Lydoptagelse 
Vælg “Record Audio” og tryk “OK” for at ændre indstillinger. Vælg “on” eller “off”. Tryk “OK” for at 
bekræfte dit valg.  
Dette bestemmer om du vil optage film med eller uden lyd.  
 
7. Knaplyde 
Vælg “Beep Sound” og tryk “OK” for at ændre indstillinger. Vælg “on “ eller “off”. Tryk “OK” for at 
bekræfte dit valg. 
Dette bestemmer om du vil have knaplyde med på dine videooptagelser.  
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8. WiFi 
Vælg “WiFi” og tryk “OK” for at ændre indstillinger. Vælg “on “ eller “off ” for at henholdsvis 
tænde og slukke WiFi.  
Sådan connecter du din telefon med enheden: Du tænder enheden. Herefter holder du den 
nederste knap nede med wifi logoet på, indtil du kan se, at den røde streg over wifi-logoet i 
displayet forsvinder. Nu er WiFi tændt. På din telefon finder du det wifi netværk der hedder noget 
med Pard og tilslutter det. Koden er 12345678. 
 
9. Eksponeringskompensation 
Vælg “Exposure” og tryk “OK” for at ændre indstillinger. Mulighederne “+1/3”, “+0/0”, “-1/3”, “-
2/3”, “-1.0” er tilgængelige. Vælg den eksponering du ønsker og tryk ”OK” for at bekræfte dit valg. 
 
10. Sprog 
Vælg “Language” og tryk “OK” for at ændre indstillinger. 
Følgende sprog er tilgængelige “Engelsk / Fransk / Spansk / Portugisisk / Tysk / Italiensk /  
简 体中文 / Pyccknn / 日本语” / Tjekkisk.  
Vælg det sprog du ønsker og tryk ”OK” for at bekræfte dit valg. 
 
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”. 
 
12. Formatering af hukommelse 
Vælg “Format” og tryk “OK” for at se formateringsmulighederne. Du kan vælge “Memory” eller 
“SD card”. Når du vil formatere hukommelsen, 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 enhden kan benytte 
det. Formatering af ”Internal Memory” er sjældent nødvendigt. 
 
13. Fabriksindstillinger 
Vælg “Default Setting” og tryk “OK” for at nulstille gendanne enheden tilbage til 
fabriksindstillinger. 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, 
hvis du trykker ”OK” 
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Model No: NV007 Batteri: 1 x 18650 Dimensioner: 106*97*47mm 

Forstørrelse: 4x-14x Ir bølgelængde: 850nm IR-Styrke: 5w 

Fotoopløsning: 2608*1944 Hukommelstype: TF-Kort Batteritid: > 8 timer 

Videoopløsning: 1920*1080 Fokusafstand: 3cm - ∞ Overførselsmetode: WiFi/kabel 

Skærmopløsning: 800*600 Vægt: 250 gram IR effektiv afstand: 200 meter 

Strømstyrke: 3.7V Billeder/sekund: 30fps Output type: AVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! 
Film aldrig direkte i solen, lasere, svejsning eller andre stærke lyskilder, da det kan 
skade komponenterne. Disse skader er ikke dækket af garanti og reklamationsret. 
 
 

Vi håber du bliver glad for din nye Pard NV007 digital natkikkert!  
 
Med venlig hilsen  
GrejFreak.dk 
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Indholdet i denne brugsanvisning 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 GrejFreak.dk ApS. 


