
WRAITH – Инструкции за употреба 

Sightmark представя новия си революционен и универсален цифров прицел Wraith – идеален 

както за употреба през деня, така и през ноща. Wraith е с висока разделителна способност и е 

предназначен за всички видове лов, включително на диво прасе, хищник , елен и т.н.  Към 

функциите му са включени цветен режим за лов през деня, черно-бял или класически зелен за 

използване през ноща и освен това е в комплект със сваляем инфрачервен илюминатор (850 

nm) с изключителния диапазон от 200 метра за разпознаване на животни и 300 метра за 

откриване. Wraith може да се похвали с 10 различни скали, заедно с 9 различни цвята, от които 

можете да избирате и освен това разполага с 4x оптично увеличение и 8x цифров Zoom. Този 

цифров прицел се характеризира с 1080p HD сензор за изображения с  висока резолюция, 

1080p HD фото / видео запис и е снабден със слот за микро SD карта с памет. Захранва се от 4 

АА батерии (стандартни, алкални и презареждаеми с голям капацитет), които му осигуряват до 

4,5 часа работа (и повече ако батериите са презареждаеми), а освен това разполага и с микро 

USB вход за външно захранване. 

Характеристики: 

 1080p HD дигитално изображение 

 Дневен и нощен режим на работа 

 HD фото или видео запис (мемори картата не е включена) 

 8x дигитален zoom 

 С 10 различни скали в 9 различни цвята 

 С порт за външно захранване 

 Допълнителнителна weaver база за аксесоари 

 Съхранение на профилите на 5 различни оръжия 

В комплект с: 

 Инфрачервен фенер 

 Предпазни капачки за лещите 

 Фиксиран picatinny монтаж 

 Инструкции за употреба 

 

Технически данни 

Резолюция на сензора, пиксели – 1920х1080 
Вид на дисплея - FLCOS 
Резолюция на дисплея, пиксели – 1280х720 
Увеличение - 4x 
Диаметър на лещата, мм – 50  
Дигитален Zoom – 1-8х 
Зрително поле, ft@100yd - 18 
Фокусно разстояние, мм – 60 
ИЧ Емитер - LED 
Дължина на ИЧ вълна, nm – 850  
Обхват при нощен режим, м – 200 м 



Вид на батерията – 4хАА  
Живот на батерията, часове – 4,5+ 
Размери, мм – 266х63х75 
Тегло (с батерии), гр. – 1029  

 

Диаграма: 

 

1. Окуляр (настройка на диоптъра) 

2. Контролни бутони 

3. Бутон на фенера и капачка за батерията 

4. Монтаж за фенера 

5. Настройка на фокуса на фенера 

6. Капачка на батерията 

7. Слот за мемори карта 

8. USB порт 

9. Настройка на фокуса 

10. Предна леща 

Монтаж 

Уредът се фиксира посредством picatinny базата си. 

За да го монтирате: 

1. Разхлабете и двата монтажни винта 

2. Поставете монтажа към пикатини релсата, изравнявайки 

болтовете с прорезите на релсата. Проверете разстоянието 

до окото и нагласете правилната позиция. 



3. Затегнете монтажните винтове. 

 

Регулиране на диоптъра 

Окулярът на Wraith е създаден с възможност да се върти, така че да настройва диоптъра. Ако 

дисплеят не изглежда чист, ясен или ярък, завъртете окуляра докато лещата не стане чиста и 

фокусирана. Тази настройка, веднъж след като бъде направена, може да остане така, докато не 

дойде време уреда да се използва от някой друг (тъй като очите на различните хора виждат по 

различен начин). 

За да настроите диоптъра: 

1. Намерете окуляра и ринга от който ще регулирате диоптъра. 

(1) 

2. Завъртете на ляво или надясно докато дисплея не стане 

фокусиран. (Фокусирайте погледа си върху икони или цифри 

върху дисплея, за да проверите фокуса на екрана, тъй като действителното 

изображение през визьора може да се наложи също да бъде фокусирано)  

Настройка на фокуса 

За да настроите фокуса:  

1. Намерете от къде се настройва. (9) 

2. Завъртете наляво или надясно докато картината не стане 

фокусирана. 

 

Дисплей 

 



1. Профил, при който работи оптиката 

2. Увеличение 

3. Дата 

4. Час 

5. Състояние на мемори картата 

6. Дневен/нощен режим на работа 

7. Състояние на батерията 

8. Скала 

 

Контролни бутони 

Digital Zoom – Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да настоите увеличението. Този 

оптичен прицел има дигитално увеличение до 8x. 

Дневен/Нощен/Зелен режим на работа – Използвайте левия бутон, за да превключите между 

дневен, черно-бял нощен или зелен нощен режим. 

Меню/Включване – За да включите прицела натиснете и задръжте бутона в средата, докато 

последният не се включи. За да го изключите, задръжте отново същия бутон докато екрана не 

изгасне. За достъп до менюто, натиснете кратко бутона и менюто ще се отвори. 

Запис на снимка/видео – Натиснете дясното копче, за да активирате записа. Натиснете отново, 

за да го спрете. Когато сте в режим Photo/снимки, натискайки копчето снимката ще бъде 

заснета. 

Инфрачервен илюминатор: 

За да регулирате ъгъла на IR илюминатор 

1. Отхлабете двата болта, които го държат. 

2. Нагласете ъгъла на илюминатора  без да го сваляте с лек натиск в предната или задната 

му част. 

3. Затегнете двата болта, които бяха разхлабени. 

/Завъртете настройката на фокуса, за да регулирате широчината на лъча./ 

За да използвате IR илюминатора: 

1. Натиснете бутона в задната част на фенера. 

2. Илюминаторът има три степени на яркост – ниска, средна и висока, като те могат да се 

сменят чрез натиск на същия бутон. 

Прострелка на карабината: 

1. За ваше улеснение можете да използвате лазерен колиматор. 

2. Направете 1-3 изстрела на хартиена мишена като се прицелвате в центъра й. 

3. Отворете менюто на прицела и отидете до Reticle Settings, а след това до Reticle Zero.  



4. Задръжте кръста на мерната скала в целта (в случая средата на мишената). Използвайте 

стрелките, за да преместите червения Х до дупката от куршума или центъра на групата 

от попадения, ако сте направили повече изстрели. 

5. Натиснете копчето в средата, за да запазите настройките и излезте от менют 

6. Направете още 1-3 изстрела. Оптиката сега трябва да е готова за използване. В случай 

че изстрелите не са в мишената, повторете всичко от стъпка 3. 

Числата показвани на екрана представляват изместването на скалата от центъра на екрана. 

Те не са нужни за прострелката, но може да са от полза при последващо връщане към тази 

прострелка. 

Смяна на скалите и цветовете 

1. Отворете менюто и отидете до Reticle Settings. 

2. Изберете или Reticle Color (ако ще сменяте цветовете) или Reticle Style (в случай, че ще 

сменяте скалите) и натиснете бутона в средата. 

3. Използвайте стрелките нагоре и надолу, за да изберете съответно скалата или цвета и 

натиснете отново бутона в средата, за да запазите настройката. След което можете да 

излезете от менюто. 

Профил на оръжието 

Wraith HD има 5 профила на оръжие. Тези профили запазват настройките на скалата.  

За да редактирате тези профили: 

1. Отворете менюто и отидете до Weapon Select. 

2. Изберете номера на профила и натиснете десния бутон. 

3. Използвайте бутоните нагоре, надолу, наляво и надясно, за да настроите знаците да 

показват желания калибър и грейн. Това е само за да напомя кой е профила. 

4. Всички промени по скалата и след прострелка се прилагат към последния избран 

профил. 

За да изберете профил: 

1. Отворете менюто и отидете до Weapon Select. 

2. Изберете номер на профила и натиснете бутона в средата. 

3. Всички промени по скалата и след прострелка се прилагат към последния избран 

профил. 

Настройки на резолюцията: 

За да промените настройките на резолюцията: 

1. Отворете менюто и отидете до Settings. След това изберете Resolution. 

2. Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да изберете желаната резолюция. 

3. Използвайте средния бутон, за да запазите настройката и да излезете от менюто. 

Видео запис и режим фотозаснемане 



За да сменяте двата режима – видео и фото: 

1. Отворете менюто и отидете до Settings, а след това до Record Mode. 

2. Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да изберете между Фото и Видео. 

3. Използвайте средния бутон, за да запазите насройките и да излезете от менюто. 

Правене на снимки/видео: 

1. Когато гледате през прицела или фото или видео символ ще се появи на екрана в 

долния ляв ъгъл.  

2. Натиснете десния бутон, за да направите снимка или да запишете видео.  

3. Натиснете средния бутон, за да гледате видеото. 

Настройка на яркостта 

За да настроите  яркостта: 

1. Отворете менюто и отидете до Brightness. 

2. Използвайки бутоните нагоре и надолу настройте до желаната яркост. 

3. Натиснете средния бутон, за да запазите настройите и да излезете от менюто. 

Час и дата 

За да настроите часа и датата: 

1. Отворете менюто. 

2. Отидете до Settings а след това до Time/Date. 

3. Изберете дали ще настройвате датата (Date) или часа (Time). 

4. Настройте използвайки бутоните нагоре и надолу, наляво и надясно. 

5. Натиснете средния бутон, за да запаметите настройките и да излезете от менюто. 

Фърмуер (Операционна система) 

За да актуализирате фърмуера: 

1. Потвърдете, че батериите са пълни и/или прицелът е свързан към външен източник на 

захранване.  

2. Свалете последният фърмуеър от следния линк: http://sm-wraith.com/firmware/. 

3. Копирайте файла в root директорията на вашата микро мемори карта. Файлът не трябва 

да бъде поставян в папка в картата. 

4. Потвърдете, че името на файла е SD_UPDATE.BRN 

5. Вкарайте микро мемори картата в слота на оптиката/ 

6. Отворете менюто. 

7. Отидете до Settings и след това изберете Firmware. 

8. Изберете Firmware Update. 

9. Когато ъпдейта е завършен, прицелът ще се изключи. Това може да отнеме няколко 

минути. 

За да възстановите фабричните настройки: 

http://sm-wraith.com/firmware/


1. Отворете менюто, използвайки средния бутон. 

2. Отидете до Settings и след това Factory Data Reset. 

3. Използвайте бутоните със стрелките, за да стигнете до опция Yes и я изберете със 

средния бутон. 

Внимание: Тази стъпка напълно ще възстанови всички заводски настройки, вкл. данните от 

прострелката. 

SLEEP MODE  

Дигиталният прицел е оборудван с т.нар. „спящ режим“. Това позволява на уреда да запази 

за по-дълго батерията си, като същевременно осигурява бързото му включване при 

необходимост. 

За да активирате „спящия режим“ 

1. Задръжте бутона със стрелка надолу за около 4-5 секунди, когато прицела е 

включен и не е в менюто. Екранът трябва да се изключи. 

        За да дезактивирате режима: 

2. Натиснете бутона за включване и прицелът трябва бързо да се включи. 

 

Менюта 

Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да изберете менюто, което ви е необходимо, 

а средния бутон,  за да го изберете. Левият бутон може да се използва, за да излезете 

от менютата. 

1. Brightness/Яркост 

2. Reticle Settings / Настройки на скалата 

a. Reticle color / Цвят на скалата 

b. Reticle style / Вид на скалата 

c. Reticle zero / Прострелка на скалата 

3. Playback 

Използвайте бутоните нагоре и надолу, за да минете през снимките и видео 

клиповете. За да изберете кое видео или снимка искате да видите, натиснете 

цредния бутон. Използвайте левия бутон, за да излезете от това меню. 

 

4. Settings / Настройки 

4.1. Resolution / Резолюция 

i. 1080 

ii. 720 

               4.2. Record Mode / Режим на запис 



i. Video / Видео 

ii. Photo / Снимки 

4.3. Format Cart / Форматиране на картата 

i. Are you sure? / Сигурни ли сте? 

ii. Cancel / Отказвам се 

4.4. Factory Data Reset / Възстановяване на заводските настройки 

i.Yes / Да 

ii. No / Не 

4.5. Firmware / Фърмуеър 

i.Firmware Version / Версия на фърмуера 

ii. Firmware Update / Актуализация на фърмуера 

4.6. Time and Date / Час и дата 

i.Time Format / Формат на часа 

- 12 Hour / 12 часа 

- 24 Hour / 24 часа 

ii.Time Set / Настройка на часа 

iii. Date / Дата 

5. Weapon Select /Избор на оръжие 

a. Profile 1 / Профил 1 

b. Profile 2 / Профил 2 

c. Profile 3 / Профил 3 

d. Profile 4 / Профил 4 

e. Profile 5 / Профил 5 

 

Поддръжка 

Правилната поддръжка на оптичния прицел Wraith е препоръчителна, за да може да си 

гарантирате дългогодишната му употреба. Всякакви опити за разглобяване или поправяне на 

уреда обезсилват гаранцията му. Препоръчва се, когато прицелът се замърси, да се почисти със 

суха или леко влажна кърпа. Издухайте мръсотията и остатъците от лещите и след това 

почистете с кърпичка за почистване на лещи. За да премахнете мазни или засъхнали водни 

петна, нанесете много малко количество  етилов спирт на кърпичката за почистване или на 

памучен тампон. Почистете повърхността на лещата и я оставете да изсъхне. Накрая 

използвайте дъха си, за да почистите още веднъж. Не се изисква допълнителна поддръжка. 

Отстраняване на проблеми 

Никога не изпращайте обратно продукт, без предварително да получите подходящо 

потвържение. Това може да доведе до загуба на продукта поради множество причини, като 

например изпращането му на грешен адрес и други проблеми, свързани с неочаквани пакети. 

Ако дигиталният прицел не се включва: 

1. Проверете полярността на батериите. Поставете отново батериите, ако е необходимо. 

2. Почистете контактите на отделението за батериите с етилов спирт и памучен тампон. 



3. Поставете нови батерии. 

Инфрачервения илюминатор не се включва: 

1. Проверете как е настроена яркостта му. Проверете как е настроена яркостта на дисплея. Ако 

уреда продължава да не открива IR светлина, може да се наложи да го върнете към магазина, 

от който сте го закупили за обслужване. 

Изображението е тъмно: 

1. Уверете се, че предпазните капачки са отворени и IR осветителят е включен. Регулирайте 

яркостта на дисплея и яркостта на IR осветителя, за да получите ярко и ясно изображение. 

На дисплея има светли или черни точици: 

1. Наличието на точици на дисплея е причинено от технологията за производство на сензори и 

не се счита за дефект. Не се изисква предприемането на действие. 

Изображението не е на фокус: 

1. Уверете се, че няма прах или конденз, покриващ обектива или окуляра. 

2. Настройте фокуса от пръстена в близост до обектива, за да регулирате фокуса за различни 

зрителни разстояния. 

3. Уверете се, че регулирате настройката на диоптъра на окуляра според вашето зрение. 

Изображението е трептящо: 

1. Това е често срещано, ако устройството гледа или е насочено в посока на ярък източник на 

светлина. Прекратете незабавно гледането към източника на ярка светлина. Ако 

изображението трепти в нормални тъмни условия, може да се наложи устройството да бъде 

върнато за обслужване. 


