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Varning - användning av kontroller 
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andra procedurer än de som anges 
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strålningsexponering



SVENSKA

Tekniska specifikationer
MODELL TRAIL 2 LRF XQ50A XP50A
SKU 76558A 76559A
MIKROBOLOMETER
Typ uncooled
Upplösning, pixlar 384х288 640x480
Bildfrekvens, Hz 50
Pixel Pitch, µm 17
OPTISKA EGENSKAPER
Objektiv lins F50 mm, F/1.2
Förstoring, x 3.5 2
Digital Zoom, x 3.5-14 2-16
Diskret Digital Zoom x2/x4 х2/x4/x8
Eye Relief, mm 50
Synfält (H), °

m@100m
7.5
13.1

12.4
21.8

Diopterjustering, D +4/-4
Detektionsområde, (Typ av objekt, hjort), m/y 1800/1968
Minta fokuseringsavstånd, m / y 5 / 5.5
HÅRKORS
Klickvärde, mm@100 m (H/V) 13/13 21/21
Räckvidd, mm@100 m (H/V) 2600/2600 4200/4200
DISPLAY
Typ AMOLED
Upplösning, pixlar 1024х768
STRÖMFÖRSÖRJNING
Batteri Typ / Kapacitet / utgångsspänning Li-Ion Battery Pack IPS7 / 6400 mAh / DC 3.7 V
Strömförsörjning 3-4.2 V
Extern strömförsörjning 5 V (USB)
OPERATIONELLA EGENSKAPER
Max. Drifttid på batteripaket (vid t=22°C), timmar* 8
Max. Rekylkraft på geväret, Joule 6000
Max. Rekylkraft på slätborrat vapen, kaliber 12
Skyddsnivå (acc. to IEC 60529) IPX7
Driftstemperatur, °C / °F -25…+50 / -13…+122

Mått (LxBxH), mm tum 292x102x76
(11.5х4.02х2.99)

296x102x76
(11.65х4.02х2.99)

Vikt (utan batterier, fäste), kg uns 0.8
28.22

VIDEO INSPELARE
Video / bildupplösning, pixlar 1024x768
Video / fotoformat .mp4 / .jpg
Inbyggt minne 16 GB
Inbyggt minneskapacitet About 5 h video or > 100 000 pictures

MODELL TRAIL 2 LRF XQ50A XP50A
WI-FI KANAL
Frekvens 2.4 GHz
Standard 802.11 b/g
Siktllinje för mottagning, m 15
RANGEFINDERNS EGENSKAPER
Våglängd, nm 905
Mätområde, m/y** 1000/1094
Mätnogrannhet, m +/-1
*  Den faktiska drifttiden beror på intensiteten för att använda Wi-Fi, videoinspelare, laseravståndsmätare. 
** Beror på egenskaperna hos objektet under observation och miljöförhållanden.

1. Paketets innehåll
• Thermal värmesikte
• IPS7 batteripack 
• Batteriladdare med nätladdare
• Bärväska
• Micro USB-kabel
• Montera (med skruvar och insexnyckel (-e))*
• Snabbstartguide
• Linsduk 
• Garantikort
* Fästet kanske inte ingår i vissa beställningar. Denna produkt kan ändras i linje med förbättringar av dess 
design. Den senaste upplagan av denna bruksanvisning är tillgänglig online på www.pulsar-vision.com

2. Beskrivning
Termiska TRAIL 2 LRF är utformade för användning på jaktgevär, både på natten och i dagsljuset i dåliga 
väderförhållanden (dimma, smog, regn) för att se igenom hinder som hindrar detektering av mål (grenar, 
högt gräs, tjocka buskar etc.). Till skillnad från bildförstärkare rörbaserad nattvision värmesikte, termiska 
värmesikte kräver inte en extern ljuskälla och påverkas inte genom exponering för starkt ljus. TRAIL 2 LRF- 
kikarsikten är utrustade med en hög precision inbyggd laseravståndsmätare vilket möjliggör avståndsmätning 
upp till 1000 meter. De TRAIL 2 LRF kikarsikten har ett brett spektrum av applikationer inklusive nattjakt, 
observation och terrängorientering, sök- och räddningsoperationer.
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3. Funktioner
• Inbyggd laseravståndsmätare
• Högupplöst termisk avbildningsmikrobolometer
• Robust och lätt hölje i magnesiumlegering
• Långt detektionsavstånd upp till 1800 m
• Smidig och diskret digital zoom
• Rekylmotstånd med hög kaliber 12 gauge, 9,3x64, .375 
H&H
• Hög uppdateringsfrekvens 50 Hz
• Nollställa profiler memorering
• Frostbeständig AMOLED -display
• Inbyggd videoinspelare
• Inbyggd Wi-Fi-modul
• Snabbt utbytbara batterier med lång livslängd
• ”Detaljbildsförstärknings” -funktion
• ”Bild-i-bild” -läge
• Manuell kontrast och ljusstyrka
• Variabla elektroniska riktmedel
• Fyra driftlägen: Skog, Berg, Identification, User.
• Tre kalibreringslägen

4. Extern vy och kontroller
1. Linsskydd
2. Linsfokuseringsknapp
3. Knapp UPP
4. Knapp MENY (M)
5. Knapp NER 
6. Knapp REC
7. Diopterjusteringsring
8. Ögonskuggning
9. Laseravståndsmätare
9a. Laseravståndsmätare för 
laser 
9b. Laseravståndsmätare 
mottager
10.  Mikro USB-port 
11.  Knapp ON
12.  Batteri
13.  Spak för batteripaket
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5. Beskrivning av kontroller
Kanpp Aktuell drift 

mode
Firsta snabba trycket Andra korta trycket Långt tryck

PÅ (11) Siktet är avstängt Sätt på siktet Kalibrera mikrobolometern Stäng av displayen 
Stäng av siktetDisplay avstängd Sätt på diskplayen Kalibrera mikrobolometern

Siktet är på Kalibrera mikrobolometern
UPP (3) Regelbunden 

(observation)
Aktivera avståndsmätaren Byt färgpaletter

Avståndsmätare Avståndsmätning SCAN -läge PÅ/AV
Meny navigation Navigering uppåt/höger –

Meny (4) Regelbunden 
(observation)

Gå in i snabbmenyn Öppna huvudmenyn

Huvudmeny Bekräfta valet Avsluta undermenyn utan 
förstärkning av val/avsluta-
meny (växla till visningsläge)Quick menu Växla mellan snabba menyalternativ

NER (5)   Regelbunden
(observation)

Styr diskret digital zoom PiP på/av

Meny navigation Navigering nedåt/vänstr –
REC (6) Videoläge Starta video 

inspelning
Pausa/återuppta 
inspelning

Stoppa videoinspelning / 
Ändra till fotoläge

Fotograferingsläge Ta ett foto Ändra till videoläge

6. Användning av batteriet
Värmekameror med kikarsikte levereras med ett laddningsbart litiumjonbatteri IPS7 som möjliggör drift i upp 
till 8 timmar. Kom ihåg att ladda batteripaketet före första användning.
Laddning:
• Lyft spaken (A) på laddaren.
• Ta bort skyddshöljet från batteriet.
• Sätt i batteriet i laddaren, som visas på bilden, skjut spaken till helt stopp (A) 

• Vid installation, en grön LED -indikator (B) på laddaren 
börjar lysa och börja blinka:- en gång om batteriladdningen 
sträcker sig från 0% till 50%

 - två gånger om batteriladdningen varierar från 51% till 75%;
- tre gånger om batteriladdningen sträcker sig från 75% till 
100%;

• • Om indikatorn lyser grönt kontinuerligt, 
batteriet är fulladdat. Du kan ta ut batteriet 
från laddaren med att lyfta spaken.
• För att ladda batteriet, anslut Micro-USB 
-kontakten på USB -kabeln till port (C) på
laddaren.
• Anslut USB -kabelns kontakt till nätadaptern.
• Anslut nätadaptern till ett 100 - 240 V uttag - batteriladdningsprocessen startar

Uppmärksamhet! Om indikatorn för laddaren lyser rött kontinuerligt vid batteriinstallation är förmodligen 
batteriets laddningsnivå lägre än acceptabelt (batteriet har länge varit urladdat). Isåfall:

- förvara batteriet i laddaren under en lång tid (upp till flera timmar), ta sedan ut det och sätt i det 
igen;
- om indikatorn börjar blinka grönt är batteriet friskt;
- om det lyser rött är det defekt. Använd inte batteriet!

C

A
B

100 - 240 V

Green LED light stays on 
continuously – battery is full
Blinking red LED light – 
battery is empty

Installation:
• • Ta bort skyddshöljet från batteriet.

• Lyft spaken (13).
• Sätt i batteriet i en särskild fack i gevärets kåpa så att element D finns 
nedan. 

• • Lås batteriet genom att trycka ned spaken.
Försiktighetsåtgärder
• • Använd endast laddaren som medföljer batteripaketet. Användning av någon
annan laddare kan skada batteriet eller laddaren oåterkalleligt och orsaka brand.
• När batteriet ska hållas under en längre tid bör batteriet inte vara fullt laddad 
eller helt urladdat.

•

•

Ladda inte batteriet omedelbart efter att du tagit det från kall miljö till en 
varm. Vänta i 30-40 minuter tills batteriet blir varmt.
• Lämna inte batteriet utan uppsikt under laddning. Använd aldrig en 
modifierad eller skadad laddare.

• • Ladda batteriet vid en temperatur från 0 ° C till +45 ° C. Annars minskar batteriets livslängd avsevärt
• • Lämna inte batteriet med en laddare ansluten till elnätet längre än 24 timmar efter full laddning.

• Utsätt inte batteriet för hög temperatur eller för öppen låga.
• • Sänk inte batteriet i vatten.

• Anslut inte extern enhet med en strömförbrukning som överskrider tillåtna nivåer.
• Batteriet är kortslutningsskyddat. Alla situationer som kan orsaka kortslutning bör dock undvikas.
• Ta inte isär eller deformera batteripaketet. Tappa inte batteriet.
• När du använder batteriet vid negativa temperaturer minskar batteriets kapacitet, detta är normalt och är 
inget fel.
• Använd inte batteriet vid temperaturer över de som visas i tabellen - det kan minska batteriets livslängd.
• Förvara batteriet utom räckhåll för barn.

7. Extern strömförsörjning
Siktet kan drivas med en extern strömförsörjning, t.ex. Power Bank (5V).
• Anslut extern strömförsörjning till siktets USB -port (10) .
• Siktet övergår till drift från extern strömförsörjning och IPS7 -batteripaketet börjar laddas långsamt

• Displayen visar en batteriikon  med laddningsnivå i procent 
• Om geväret fungerar med extern strömförsörjning men batteriet inte är installerat, visas denna

• När extern strömförsörjning är frånkopplad växlar kikarsiktet till det interna IPS7 -batteriet utan stängs av.

Uppmärksamhet! Laddning av IPS7 -batterier från Power Bank vid lufttemperaturer under 0 ° C kan resultera i 
minskad Batteri-livslängd. När du använder extern ström, anslut Power Bank till det påslagna kikarsiktet som 
har fungerat i flera minuter.

8. Drift
Installation av fäste
Innan du använder kikarsiktet måste du installera ett fäste (kanske inte ingår). Monteringshål (14) i basen av 
siktet gör det möjligt att montera fästet i en av flera positioner. Valet av monteringsposition hjälper användaren 
att säkerställa korrekt ögonmått beroende på gevärstyp.
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Position 1: 3 skruvar

Position 2: 2 skruvar

Position 3: 2 skruvar

• Fäst fästet på siktets botten med en insexnyckel och skruvar.
• Montera siktet på geväret och kontrollera om det läget är lämpligt för dig.
• Om du är nöjd med dess position, ta bort siktet, skruva loss skruvarna halvvägs, applicera lite gäng förslutning 
på skruvarnas gänga och dra åt dem helt (dra inte för hårt). Låt tätningsmedlet torka en stund.
• Siktet är redo att installeras på geväret och att nollställas.
• Efter den första installationen av ditt kikarsikte på ett gevär, följ instruktionerna i avsnittet Nollställning 
nedan.
VARNING! 
Rikta inte enhetens objektiv på intensiva ljuskällor, t.ex.strålning eller solen. Detta kan göra att 
elektroniska komponenter inte fungerar. Garantin täcker inte skador orsakad av felaktig användning. 
Starta och bildinställning:

•Öppna linsskyddet (1) .
• Slå på enheten med ett kort tryck på knappen ON (11) .
• För att få en skarp bild av ikonerna på displayen, vrid diopterjusteringsringen (7) . Efter detta behövs det inte 
vridas på diopterjusteringsringen för avstånd eller andra förhållanden.
• För att fokusera på ett objekt som observeras, vrid linsens fokuseringsknapp (2).
• För att ställa in skärmens ljusstyrka och kontrast och jämn zoom, se avsnittet Snabbmenyfunktioner.
• Håll ned ON (11) -knappen efter användning för att stänga av siktet.

9. Nollställning
Siktet har två nollställningsmetoder - "ett skott" nollställning och användning av FREEZE -
funktion. Nollställning bör göras vid arbetstemperaturer genom att följa dessa steg:
• Montera ditt sikte med geväret installerat på en bänkstöd.
• Ställ in ett mål på ett visst avstånd.
• Justera geväret enligt anvisningarna i avsnittet Starta och bildinställning.

•Välj nollställningsprofil (se alternativet           Nollställningsprofil i avsnittet Huvudmeny funktioner )
• Rikta skjutvapnet mot målet och ta ett skott.

• • Om stötpunkten inte stämmer överens med riktningspunkten (mitten av kikarsiktet), håll ner M (4)-knappen
för att öppna huvudmenyn.

•
• Gå till undermenyn Nollställningmed ett kort tryck på M (4) -knappen.

• • Lägg till ett nytt nollavstånd där du nollställer (se alternativet Nollställning => undermeny Lägg till ny distans 
i avsnitt Huvudmeny funktioner ). 

• Ytterligare meny för inställning av parametrar för nollställning visas på displayen
• Ett hårkors visas i mitten av displayen och koordinaterna för hjälpkorset X och Y visas i övre högra    
    hörnet
• Ange vind/höjdunder-                meny med ett kort tryck på M (4) -
knappen.
• Håll hjälpkorset vid riktningspunkten och flytta hårkorset horisontellt 
eller vertikalt med knapparna UPP (3) / NER (5) tills hårkorset matchar 
träffpunkten. Växla mellan rörelser hårkorsets riktningar från horisontellt 
till vertikalt med en korttryck på knappen M (4) . Uppmärksamhet! För 
att inte hålla riktmedlet vid riktningspunkten kan du använda FREEZE -
funktion - frysning av nollställningsskärmen (se alternativet Nollställning 
=>undermeny Använda avstånden => undermeny 
Nollställningsparametrar 
Inställningar => undermeny Frysa i avsnittet Huvudmenyfunktioner )

• • Avsluta undermenyn Windage/Elevation med ett långt tryck på M (4) -knappen.
• Spara riktmedlets nya position med ett långt tryck på М (4) -knappen. Ett meddelande 
”Nollställningskoordinater sparade”bekräftar framgångsrik drift. Riktmedlet kommer nu att flytta till 
slagpunkten.

• Avsluta undermenyn, ta ett nytt skott - träffpunkten ska nu matcha siktpunkten.
Obs! Om du vill nollställa igen på valfritt avstånd väljer du önskat avstånd, trycker kort på M (4) -knappen och 
anger Nollställning Parametrar Inställningar undermeny med ytterligare ett kort tryck på M (4) -knappen.

10. Kalibrering av mikrobolometer
Kalibrering möjliggör utjämning av bakgrundstemperaturen för mikrobolometern och eliminerar bildfel såsom 
som frusen bild, vertikala ränder etc.).Det finns tre kalibreringslägen: manuell (M) , halvautomatisk (SA) och 
automatisk (A) .          Välj önskat läge i huvudmenyalternativet           Kalibrering

• Läge M (manuellt) . Stäng linsskyddet och tryck kort på knappen ON (11) . Efter avslutad kalibrering öppnar 
du linsens omslag.
• Läge SA (halvautomatisk). Kalibrering aktiveras med ett kort tryck på knappen ON (11) . Du behöver inte 
stänga linsskyddet (mikrobolometer stängs automatiskt med intern slutare).
• Läge A (automatiskt). Kikarsiktet kalibreras av sig självt enligt programvarualgoritmen. Du har inte för att 
stänga linsskyddet (mikrobolometer stängs med intern slutare automatiskt). Användarassisterad 
kalibreringmed PÅ (11) -knappen är tillåten i detta läge (som i halvautomatiskt läge).

11. Diskret digital zoom
Med siktet kan du snabbt öka basförstoringen (se förstoringslinjen i Tabell för tekniska specifikationer ) två 
gånger eller fyra gånger (8 gånger i XP -modeller), samt att återgå tillbasförstoring. Om du vill använda den 
diskreta digitala zoomen trycker du på knappen DOWN (5) successivt .

12. Detaljbildsförstärkning
Bilddetaljer Boost funktionen som finns ökar skärpan i konturerna av uppvärmda föremål, vilket ökar 
detaljerna. Resultatet av funktionen beror på valt läge och observationsförhållanden: ju högre kontrast mellan 
objekt, desto mer märkbar effekt. Det här alternativet är aktiverat som standard, men kan inaktiveras i 
huvudmeny.

X=31.00
Y=26.00

Windage
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13. Snabbmenyfunktioner
Snabbmenyn gör det möjligt att ändra grundinställningarna (displayens ljusstyrka och kontrast, diskret digital 
zoom och nollsträcka).

- Kontrast

• • Öppna menyn med ett kort tryck på knappen М (4) .
• • För att välja funktionerna nedan, tryck på knappen ively (4) successivt . 

- Ljusstyrka   – tryck UPP (3) / NER (5) på knapparna för att ändra displayens ljusstyrka från 0 till 20
–  trycK UPP (3) / NER (5) på knapparna för att ändra displayens ljusstyrka från 0 till 20

- Smidig digital zoom  – tryck UPP (3) / NER (5) på knapparna för att ändra digital zoom till digital zoom till 0.1x gånger

 - - information om den faktiska profilen och nollsträckan, vid vilken nollställning gjordes i denna profil 

(till exempel profil A, nollavstånd 100 m). Välj nollställningsavstånd med knapparna UPP (3) / NER (5) . 
Detta alternativ är tillgängligt när mer än en sträcka sparas.

- Basläge – - det låter dig välja ett av de tre lägena som bas för användarläget 
• • Avsluta snabbmenyn med ett långt tryck på М (4) -knappen eller vänta 10 sekunder för att stänga 
automatiskt. Obs : skärmens ljusstyrka och kontrastinställningar sparas i minnet när enheten stängs av.

14. Huvudmenyns funktioner
• Gå in i huvudmenyn med ett långt tryck på knappen 4 (4) .
• Tryck på UPP (3) / NER (5) -knapparna för att välja huvudmenyalternativ.
• Navigering i huvudmenyn är cyklisk: så snart det sista menyalternativet på den första fliken nås, första 
menyalternativet på den andra fliken startar.
• Öppna en undermeny i huvudmenyn med ett kort tryck på knappen М (4) .
• Avsluta undermenyn med ett långt tryck på М (4) -knappen.
• Automatisk avslutning sker på 10 sekunder av  inaktivitet
•
Menyinnehåll
Flik 1 Flik 2

Vit varm

På

MikrofonMeny

På

På
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A

Automatisk

LägeMeny

Menyinnehåll och beskrivning
Läge Enheten har fyra driftlägen för värmekameran: Skog (observationsläge för objekt inom 

förhållanden med låg termisk kontrast), Berg(observationsläge för objekt inom hög termisk 
kontrastförhållanden), Identification (hög detaljeringsläge), Användare (individuell ljusstyrka och 
kontrastinställningar).
• Gå in i undermenyn Läge med ett kort tryck på knappen M (4) .
• Välj en av inställningarna som beskrivs nedan med knapparna UPP (3) / NER (5) .
• Ett kort tryck på M (4) -knappen bekräftar valet
Berg Detta är det bästa läget när man observerar objekt efter en solig dag eller i stad 

betingelser.
Skog Detta är det bästa läget när man söker och observerar inom fältförhållanden, 

motbakgrunden av löv, buskar och gräs. Läget är mycket informativt om ett objekt 
som observeras samt landskapsdetaljer.

Identification Detta är det bästa läget när man observerar objekt under ogynnsamma väderförhållanden   
                            (dimma,dimma, regn och snö). Det låter dig känna igen egenskaperna hos ett objekt och det 
                             observeras tydligare. Zoomökning kan åtföljas av obetydlig bildkornighet 

User Det låter dig också konfigurera och spara anpassad ljusstyrka och 
kontrastinställningar som en av de tre lägena som bas.

Bild 
Detalj 
Boost

Slå på och av bild detalj boost
• Välj Boost Bilddetaljer menyalternativ med UPP (3) / NER (5) knapparna.
• Stäng av Bilddetaljer Boost av / på med en kort tryckning på M (4) 
knappen

Nollställ 
profil

Med detta huvudmenyalternativ kan du välja en av fem profiler. Varje profil innehåller följande 
1. En uppsättning nollställda avstånd; 2. Reticle färg 3. RTyp av riktmedel, Olika profiler kan användas när man 
använder siktet på olika gevär och när man skjuter med olika patroner.

• Öppna undermenyn Nollställningsprofil med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj en av nollställningsprofilerna (visas med bokstäverna A; B; C; D; E) med knapparna UPP (3) / NER (5) .
• Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (4) -knappen. Namnet på den valda profilen visas i statusfältet.

Hårkors 
Uppstart

Med detta huvudmenyalternativ kan du välja form, färg och ljusstyrka 
Riktmedel Typ Urval av riktmedels-former

•Öppna undermenyn Riktmedel Uppstart med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Gå in i undermenyn Riktmedel typ med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj önskad riktmedelsform med UPP (3) / NER (5) -knapparna.
• Riktmedelstyp ändras när markören går ner i riktmedelslistan.
• Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (4) -knappen.

Riktmedelsfärg Val av riktmedelsfärg
• Öppna undermenyn Riktmedel Uppstart med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Gå till undermenyn Riktmedel färg med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj önskad riktmedelsfärg med knapparna UPP (3) / NER (5) .
• Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (4) -knappen.

Riktmedel 
Ljusstyrka

Riktmedel ljusstyrka uppstart
•Öppna undermenyn Riktmedel Uppstart med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Gå in i undermenyn Riktmedel ljusstyrka med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Ställ in önskad ljusstyrka från 0 till 10 med knapparna UPP (3) / NER (5) .
• Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (4) -knappen

Ikon 
Ljusstyrka

Justera ljusstyrkan för ikonerna och skärmsläckarna (Pulsar, Display off) på displayen
• Ange ikon Ljusstyrka i undermeny med en kort tryckning på M (4) knappen.
• Ställ in önskad grafikljusstyrka från 0 till 10 med knapparna UPP (3) / NER (5) .• Bekräfta ditt 
val med ett kort tryck på M (4) -knappen
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Wi-Fi  Wi-Fi on/off
• Välj Wi-Fi- undermeny med knapparna UPP (3) / NER (5) .
• Slå på/av Wi-Fi med ett kort tryck på M (4) -knappen

Kalibrerings 
läge

Välj kalibreringsläge. Det finns tre kalibreringslägen: manuell (M) , halvautomatisk (SA) och automatisk (A) .
• Ange Kalibrering i undermenyn med en kort tryckning på M (4) -knappen.
• Välj ett av kalibreringslägena nedan med knapparna UPP (3) / NER (5) .
- (A) Automatisk. I det automatiska läget är behovet av kalibrering baserat på programvarualgoritm. Kalibreringen startar 
automatiskt.
- (SA) Halvautomatisk. Användaren bestämmer själv behovet av kalibrering utifrån den faktiska bildstatusen.
- (M) Manuell (tyst) kalibrering. Stäng linsskyddet före kalibrering

Nollsställning lägg till 
ny distans 

För att nollställa ditt sikte måste du först ställa in ett nollavstånd
Du kan nollställa ditt sikte på alla avstånd från 1 till 910 m (1 till 955 yards).
•Öppna undermenyn Nollställning med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Gå till undermenyn Lägg till ny distans med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Ställ in värden för varje siffra med knapparna UPP (3) / NER (5) . Växla mellan siffrorna med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• När du har ställt in önskat avståndsvärde håller du ned knappen M (4) för att spara det.
• Det avstånd du ställer in först blir ett primärt avstånd - visas med en ikon  till höger till avståndsvärdet.
OBS: max. antalet nollställningsavstånd är 10 för varje profil..

Använda 
Avstånd

• Gå till undermenyn Nollställning med ett kort tryck på M (4) -knappen - de nollställda avstånden visas. Värdet till höger om avståndsnamnet (t.ex. +7.0) 
betyder antalet klick på Y -axeln genom vilket trådkörningen flyttas i förhållande till det primära avståndet.
Nollställning 
Parametrar 
Inställningar

• Om du vill nollställa igen på valfritt avstånd väljer du önskat avstånd och trycker kort på M (4) -knappen.
• Välj undermenyalternativ Nollställningsparametrar          Inställningar och ange den med ett kort tryck på M (4) -knappen. Nollställningsskärmen, som tillåter ändring av 
nollningskoordinater, visas.

Sido / Höjd Den spelrums / Elevation ytterligare menyalternativ låter dig justera hårkorset position. För en detaljerad beskrivning av reticle justering, se avsnittet Nollställning.

Förstoring MAGNIFIKATION låter dig använda en digital zoom på siktet när du nollställer, vilket minskar vinkel klick minuten för att nollställningens noggrannhet ska förbättras.
•Öppna undermenyn Förstoring med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj ett diskret digitalt zoomvärde (dvs. 4x) med knapparna UPP (3) / NER (5) .
• Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (4) -knappen.

Frysa Vitsen med funktionen är att det inte finns något behov av att ständigt hålla geväret i sikte
• Flytta markören till frysfunktionen med knapparna UPP (3) / NER (5) .
• Rikta in hårkorset efter riktningspunkten och tryck kort på knappen M (4) eller PÅ (11) . En skärmdump tas, en ikon kommer upp
• Gå till undermenyn Windage/Elevation och justera riktmedlets position (se avsnitt 9 Nollställning ).
• Välj Frys undermenyalternativet igen och tryck kort på M (4) eller ON (11) -knappen - bilden "frigörs"

Namnge avståndet• Ange undermenyn Namnge Avstånd  med ett kort tryck på M (4) -knappen. 
Välj värden för varje siffra med knapparna UPP (3) / NER (5) . Växla mellan siffrorna med ett kort tryck på M (4) -knappen
Bekräfta ditt val med ett långt tryck på M (4) -knappen

Change 
Primary 
Distance 

• Välj ett icke-primärt avstånd och gå in i undermenyn för att styra avståndet med ett kort tryck på M (4) -knappen
 .• Välj Ändra objekt för primär avstånd 

• Tryck kort på M (4) -knappen.. 
• Ikon  bredvid det valda avståndet bekräftar ändringen av primära avståndet. Skillnaderna 
mellan andra avstånd från det nya primära avståndet räknas om enligt klick.

Delete 
Distance

• Välj det avstånd du vill radera och öppna undermenyn för att använda avstånden med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj Radera avstånd  och tryck kort på M (4) -knappen
• Välj ”Ja” i dialogrutan som visas för att radera ett avstånd. “Nej” - för att avbryta radering. 
Uppmärksamhet! Om det primära avståndet raderas blir det första avståndet i listan automatiskt det nya primära avståndet.

Mikrofon Med mikrofonen på har du ett ljudspår i din video. Mikrofonen är avstängd som standard
•Välj undermeny Mikrofon med knapparna UPP (3) / NER (5) .
• Slå på/av mikrofonen med ett kort tryck på M (4) -knappen.
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Färg 
Lägen

Val av färgläge. Varm vit är ett standardvisningsläge. I färglägesmenyn kan du välja en alternativ färgpalett • Gå in i undermenyn och välj Färglägen med ett snabbt tryck på M(4) knappen   

• Välj en av paletterna som beskrivs nedan med UP (3) / DOWN (5) knapparna.
• White hot – en svartvit palett (kall temperatur motsvarar svart och varm temperatur vit).
• Black hot – en svartvit palett (kall temperatur motsvarar vit och varm temperatur svart).
• Glödhett
• Röd monokrom
• Regnbåge
• Ultramarin
• Violett
• Sepia
• Ett snabbt tryck på M (4)knappen bekräftar valet

Obs: du kan också växla från det läge som valts i huvudmenyn till läget White Hot med ett längre tryck på UPP- knappen (3) , efterföljande längre tryck på UPP- knappen (3) växlar tillbaka till det läge som valts i huvudmenyn.

Avstånds-
mätare

Menyalternativet avståndsmätare hjälper dig att ställa in de inbyggda avståndsparametrarna
Riktmedel Val av avståndsmätande riktmedel

• Gå in i undermenyn Avståndsmätare med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Gå in i undermenyn riktmedelstyp med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj ett av de tre hårkorsen med knapparna UPP (3) / NER (5) .
• Bekräfta valet med ett kort tryck på M (4) -knappen 

Målposition 
Vinkel

Funktion Målposition TARGET POSITION ANGLE (ТРА) låter dig se vinkeln på målet (höjdvinkel). När funktionen är aktiverad visas vinkeln kontinuerligt i LRF standby-läge i toppen av högra hörnet på displayen

• Gå in i undermenyn Avståndsmätare med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj undermeny TPA med UPP (3) / NER (5) knapparna.
• Slå på/av TPA- funktionen med ett kort tryck på M (4) -knappen

True Distance Funktion TRUE DISTANCE (THD) låter användaren mäta verkligt horisontellt avstånd till ett mål baserat på höjdvinkeln.
• Gå in i undermenyn Avståndsmätare med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj undermeny THD med UPP (3) / DOWN (5) knapparna.
• Slå på/av THD- funktionen med ett kort tryck på M (4) -knappen

General 
Settings

Följande tillgängliga inställningar
Språk Val av språk

• Gå in i undermenyn Allmänna inställningar med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Gå in i undermenyn Datum med ett kort tryck på M (4) -knappen. Datumformatet visas som: DD/MM/ÅÅÅÅ (24/01/2020).
• Välj korrekta värden för år, månad och datum med ett kort tryck på UPP (3) / NER (5) knapparna.
• Växla mellan siffror med ett kort tryck på M (4) -knappen.• Spara valt datum och lämna undermenyn med ett långt tryck på M (4) -knappen.

Datum Ställ in datum

• Gå in i undermenyn Allmänna inställningar med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Gå till undermenyn Språk med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj ett av de tillgängliga gränssnittsspråken med ett kort tryck på UPP (3) / NER (5) knapparna: engelska, franska, tyska, spanska, ryska.
• Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (4) -knappen.

Tid Ställ in tid
• Gå in i undermenyn Allmänna inställningar med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Gå in i undermenyn Tid med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj önskat tidsformat med ett kort tryck på UPP (3) / DOWN (5) knapparna: 24 eller PM/AM.
• Växla till timinställning med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj timvärde med ett kort tryck på UPP (3) / NER (5) knapparna.
• Växla till minutinställning med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj minutvärde med ett kort tryck på UPP (3) / NER (5) knapparna.
• Spara valt tidsvärde och lämna undermenyn med ett långt tryck på M (4) -knappen
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!ƭƳŅƴƴŀ 
ƛƴǎǘŅƭƭƴƛƴƎŀǊ

9ƴƘŜǘŜǊ  
Ƴňǘǘ 

±ŀƭ ŀǾ ƳňǘǘŜƴƘŜǘŜǊ
ω Dň ƛƴ ƛ ǳƴŘŜǊƳŜƴȅƴ !ƭƭƳŅƴƴŀ ƛƴǎǘŅƭƭƴƛƴƎŀǊ ƳŜŘ Ŝǘǘ ƪƻǊǘ ǘǊȅŎƪ Ǉň a όпύ πƪƴŀǇǇŜƴΦ
ω Dň ƛƴ ƛ ǳƴŘŜǊƳŜƴȅƴ aňǘǘŜƴƘŜǘŜǊ ƳŜŘ Ŝǘǘ ƪƻǊǘ ǘǊȅŎƪ Ǉň a όпύ πƪƴŀǇǇŜƴΦ
ω ±ŅƭƧ ǀƴǎƪŀŘŜ ƳňǘǘŜƴƘŜǘŜǊ ƳŜŘ Ŝǘǘ ƪƻǊǘ ǘǊȅŎƪ Ǉň ¦tt όоύ κ b9w όрύ ƪƴŀǇǇŀǊƴŀΦ
ω .ŜƪǊŅŦǘŀ ǾŀƭŜǘ ƳŜŘ Ŝǘǘ ƪƻǊǘ ǘǊȅŎƪ Ǉň a όпύ πƪƴŀǇǇŜƴΦ

{ǘŀƴŘŀǊŘ 
ƛƴǎǘŅƭƭƴƛƴƎŀǊ

Återställ standardinställningarna.
• Dň ƛƴ ƛ ǳƴŘŜǊƳŜƴȅƴ !ƭƭƳŅƴƴŀ ƛƴǎǘŅƭƭƴƛƴƎŀǊ ƳŜŘ Ŝǘǘ ƪƻǊǘ ǘǊȅŎƪ Ǉň a όпύ πƪƴŀǇǇŜƴΦ
• Dň ǘƛƭƭ ǳƴŘŜǊƳŜƴȅƴ {ǘŀƴŘŀǊŘƛƴǎǘŅƭƭƴƛƴƎŀǊ ƳŜŘ Ŝǘǘ ƪƻǊǘ ǘǊȅŎƪ Ǉň a όпύ πƪƴŀǇǇŜƴΦ
• aŜŘ Ŝǘǘ ƪƻǊǘ ǘǊȅŎƪ Ǉň ¦tt όоύ κ b95 όрύ πƪƴŀǇǇŀǊƴŀ ǾŅƭƧ ϦWŀϦ ŦǀǊ ŀǘǘ ňǘŜǊǎǘŅƭƭŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘƛƴǎǘŅƭƭƴƛƴƎŀǊƴŀ ŜƭƭŜǊ ϦbŜƧϦ ŦǀǊ ŀǘǘ ŀǾōǊȅǘŀΦ
• .ŜƪǊŅŦǘŀ ǾŀƭŜǘ ƳŜŘ Ŝǘǘ ƪƻǊǘ ǘǊȅŎƪ Ǉň a όпύ πƪƴŀǇǇŜƴΦ
• hƳ ϦWŀϦ ǾŅƭƧǎΣ ǾƛǎŀǊ ŘƛǎǇƭŀȅŜƴ Ϧ)ǘŜǊǎǘŅƭƭ ǎǘŀƴŘŀǊŘƛƴǎǘŅƭƭƴƛƴƎŀǊΚϦ ƻŎƘ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜƴ ϦWŀϦ ƻŎƘ ϦbŜƧϦΦ ±ŅƭƧ ϦWŀϦ ŦǀǊ ŀǘǘ ňǘŜǊǎǘŅƭƭŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘƛƴǎǘŅƭƭƴƛƴƎŀǊƴŀΦ
• hƳ άbŜƧέ ǾŅƭƧǎ ŀǾōǊȅǘǎ ňǘƎŅǊŘŜƴ ƻŎƘ ǳǘƎňƴƎŜƴ ǘƛƭƭ ǳƴŘŜǊƳŜƴȅƴ ǎƪŜǊΦ
CǀƭƧŀƴŘŜ ƛƴǎǘŅƭƭƴƛƴƎŀǊ ƪƻƳƳŜǊ ŀǘǘ ňǘŜǊǎǘŅƭƭŀǎ ǘƛƭƭ ǎƛƴŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘƛƴǎǘŅƭƭƴƛƴƎŀǊΥ
Image boost - Ǉň
PiP – ŀǾ 
bƻƭƭǎǘŅƭƭ ǇǊƻŦƛƭ – А 

Avståndsmätarens              riktmedel 
Digital zoom - Initial optisk zoom Driftläge 
för videobandsspelare – video

Val av hårkors– M56Fi* 
Språk Engelska
“THD” – på

wƛƪǘƳŜŘƭŜǘǎ ƭƧǳǎǎǘȅǊƪŀ– 10* Observation mode of the riflescope – “Forest” “TPA” – Ǉň 

Sidolutning – på 
Kalibreringsläge – automatisk 
hårkorsfärg– svart/röd* 
Färgpalett - Varm vit

Wi-Fi – av (standardlösenord) 

Mikrofon -av
Automatisk avstängning - av 
Måttenheter - meter

* Dessa värden är inställda för alla nollställningsprofiler (A, B, C, D och E). Varning: datum- 
och tidsinställningar, standardpixelkarta och alla nollställda avstånd sparas. 

CƻǊƳŀǘŜǊŀ
5Ŝǘǘŀ ƳŜƴȅŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾ ƭňǘŜǊ ŘƛƎ ŦƻǊƳŀǘŜǊŀ Řƛǘǘ ƪƛƪŀǊǎƛƪǘŜǎ ƳƛƴƴŜǎƪƻǊǘ όǊŀŘŜǊŀ ŀƭƭŀ ŦƛƭŜǊ ŦǊňƴ ŘŜǎǎ ƳƛƴƴŜύΦ.
ω Dň ƛƴ ƛ ǳƴŘŜǊƳŜƴȅƴ !ƭƭƳŅƴƴŀ ƛƴǎǘŅƭƭƴƛƴƎŀǊ ƳŜŘ Ŝǘǘ ƪƻǊǘ ǘǊȅŎƪ Ǉň a όпύ πƪƴŀǇǇŜƴΦ
ω Dň ƛƴ ƛ ǳƴŘŜǊƳŜƴȅƴ ŦƻǊƳŀǘŜǊŀ ƳŜŘ Ŝǘǘ ƪƻǊǘ ǘǊȅŎƪ Ǉň a όпύ πƪƴŀǇǇŜƴΦ
ω aŜŘ Ŝǘǘ ƪƻǊǘ ǘǊȅŎƪ Ǉň ¦tt όоύ κ b9w όрύ πƪƴŀǇǇŀǊƴŀ ǾŅƭƧ ϦWŀϦ ŦǀǊ ŀǘǘ ŦƻǊƳŀǘŜǊŀ ƳƛƴƴŜǎƪƻǊǘŜǘ ŜƭƭŜǊ ϦbŜƧϦ ŦǀǊ ŀǘǘ ňǘŜǊƎň ǘƛƭƭ ǳƴŘŜǊƳŜƴȅƴΦ
ω .ŜƪǊŅŦǘŀ ǾŀƭŜǘ ƳŜŘ Ŝǘǘ ƪƻǊǘ ǘǊȅŎƪ Ǉň a όпύ πƪƴŀǇǇŜƴΦω hƳ ϦWŀϦ ŅǊ ǾŀƭǘΣ ƪƻƳƳŜǊ ŘƛǎǇƭŀȅŜƴ ŀǘǘ Ǿƛǎŀ Ϧ±ƛƭƭ Řǳ ŦƻǊƳŀǘŜǊŀ ƳƛƴƴŜǎƪƻǊǘΚϦ ƻŎƘ 
ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜƴ ϦWŀϦ ƻŎƘ ϦbŜƧϦΦ ±ŅƭƧ ϦWŀϦ ŦǀǊ ŀǘǘ ŦƻǊƳŀǘŜǊŀ ƳƛƴƴŜǎƪƻǊǘŜǘΦω 9ǘǘ ƳŜŘŘŜƭŀƴŘŜ ϦaƛƴƴŜǎƪƻǊǘǎŦƻǊƳŀǘŜǊƛƴƎϦ Ǿƛǎŀǎ ǎƻƳ ƛƴŘƛƪŜǊŀǊ ŦǀǊƭƻǇǇŜǘΦω 
bŅǊ ŦƻǊƳŀǘŜǊƛƴƎŜƴ ŅǊ ƪƭŀǊ Ǿƛǎŀǎ ƳŜŘŘŜƭŀƴŘŜǘ ϦaƛƴƴŜǎŦƻǊƳŀǘ ŦŅǊŘƛƎǘϦΦω hƳ άbŜƧέ ǾŅƭƧǎ ŀǾōǊȅǘǎ ŦƻǊƳŀǘŜǊƛƴƎŜƴ ƻŎƘ ǳǘƎňƴƎŜƴ ǘƛƭƭ ǳƴŘŜǊƳŜƴȅƴ ǎƪŜǊ

Wi-Fi 
Inställning

Wi-Fi                   Detta menyalternativ låter dig ställa in ditt kikarsikte för användning i ett Wi-Fi-nätverk
Lösenord 
Uppstart

Den här undermenyn låter dig ställa in ett lösenord för att komma åt ditt termiska kikarsikte från en mobil enhet. Lösenordet 
används för att ansluta en smartphone eller surfplatta till ditt termiska kikarsikte
• Gå till undermenyn Wi-Fi-inställningar med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Gå in i undermenyn Lösenordsinställningar med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Standardlösenordet 12345678 visas på skärmen.
• Ställ in ett önskat lösenord med knapparna UPP (3) / NER (5) (knapp UPP (3) för att öka värdet; knapp NER (5) för att minska). Växla mellan siffror med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Spara lösenordet och lämna undermenyn med ett långt tryck på M (4) -knappen

Åtkomstnivå 
Uppstart

Den här undermenyn låter dig ställa in åtkomstnivåer för STREAM VISION-applikationen till ditt kikarsikte. 
Åtkomstnivå Ägare . Stream Vision- användare har fullständig tillgång till alla kikarsiktets funktioner.
Åtkomstnivå Gäst . Stream Vision- användare har endast tillgång till realtidsvideoström från kikarsiktet
Gå till undermenyn Wi-Fi-inställningar med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Gå in i undermenyn Access Level Setup med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj önskad åtkomstnivå med UPP (3) / NER (5) knapparna.
• Bekräfta valet med ett kort tryck på M (4) -knappen
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Accelero-
meter

Sidolutning Denna funktion indikerar vapnets horisontella (sido)lutning. Sidolutningen indikeras med "sektor"-pilar till höger och vänster om riktmedlet. Pilar visar i vilken riktning du ska flytta ditt gevär till 
eliminera lutning. Det finns tre 
lutningsnivåer:

- 5°-10° – en sektorpil
- 10°-20° – pil med två sektorer
- > 20° – pil med tre sektorer

En sidolutning på mindre än 5° visas inte
•Gå in i undermenyn Accelerometer med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj undermeny sidolutning (Side Incline) med UPP (3) / DOWN (5) knapparna.
• Slå på/av sidolutning (Side Incline) med ett kort tryck på M (4) -knappen.

Auto avtängning Denna funktion gör att du kan aktivera automatisk avstängning av kikarsiktet i ett icke-operativt läge (luta uppåt eller nedåt i en vinkel på mer än 70°, höger eller vänster - i en vinkel på mer än 30°
• Gå in i undermenyn Accelerometer med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Gå till undermenyn Autoavstängning med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Med knapparna UPP (3) / NED (5) välj en tidsperiod (1 min, 3 min, 5 min)  och kikarsiktet stängs av automatiskt. Välj "Av" om du vill inaktivera automatisk avstängning . 
• Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (4) -knappen.
Obs: om automatisk avstängning är aktiv visar statusfältet respektive ikon och den valda tidsperioden                som 1 min. 

Defekt 
Reparera 
pixel

När du använder ett termiskt kikarsikte kan defekta (döda) pixlar (ljusa eller mörka punkter med konstant ljusstyrka) bli synliga på mikrobolometern. Termiska kikarsikten erbjuder möjligheten att ta bort eventuella 
defekta pixlar på mikrobolometern med hjälp av programvara, samt för att avbryta eventuell radering
Defekta pixlar 
Reparera

• Gå till undermenyn Reparation av defekt pixel med ett kort tryck på M (4) -knappen. 
•
•
Aktivera funktionen med ett kort tryck på M (4) -knappen.
En markör    (H) visas på skärmens vänstra sida.

•  Ett "förstoringsglas" (G) kommer att visas på höger sida av skärmen — en rektangel med en förstorad vy av markören             för exakt pixelval — och
markörkoordinater (I) under "förstoringsglaset"

Flytta markören med en kort tryckning på UPP (3) / NER (5) knapparna för att matcha den med en defekt pixel - pixeln ska försvinna. Omkopplaren 
riktningen för markör från horisontell till vertikal och vice versa med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Radera den defekta pixeln med ett kort tryck på REC (6) -knappen.
• Ett kort meddelande "OK" visas om det lyckas.
• Sedan kan du ta bort en annan defekt pixel genom att flytta markören längs skärmen.
• Avsluta funktionen för defekt pixelreparation med ett långt tryck på M (4) -knappen.

Återställ standard 
pixel karta

Med det här alternativet kan du avbryta raderingen av alla defekta pixlar och återställa dem till det ursprungliga tillståndet
• Gå till undermenyn Reparation av defekt pixel med ett kort tryck på M (4) -knappen.
• Välj ikon             och tryck på knappen M (4) .
• Välj "Ja" om du vill återgå till standard defekt pixelkarta, eller "Nej" om du inte gör det.
• Bekräfta valet med ett kort tryck på M (4) -knappen

Information  
om enheten

Detta alternativ låter användaren se följande information om kikarsiktet:
- - Fullständiga namn

- SKU-nummer
- Serienummer
- Mjukvaru-version
- Hårdvaruversion
- Serviceinformation

• • Gå in i undermenyn Enhetsinformation med ett kort tryck på M (4) -knappen. 

X=110

Y=100H

G

I
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15. Statusfält

1 2 3 4 5 6 87 9 10 11

Statusfältet finns i den nedre delen av displayen och visar aktuell driftstatus för kikarsiktet,
Inklusive:
1. Bildinversionsläge (endast Black Hot)
2. Aktuell nollställningsprofil (till exempel А)
3. Nollställningsavstånd (till exempel 300 m)
4. Driftläge (till exempel Skog)

5. Kalibreringsläge (i det automatiska kalibreringsläget, tre sekunder före automatisk kalibrering 
a nedräkning                                visas i stället för ikonen för kalibreringsläge)

6. Aktuell full förstoring (till exempel x12,8)
7. Mikrofon
8. Wi-Fi-anslutningsstatus
9. Funktion "Automatisk avstängning" (till exempel 1 min)
10. Aktuell tid
11. Batteriladdningsnivå om kikarsiktet drivs av batteripaketet eller indikator för extern batteriström 

 Om kikarsikte drivs av en extern strömkälla

16. Inbyggd laseravståndsmätare
Kikarsiktet är utrustat med en inbyggd avståndsmätare (9) , som låter dig mäta avstånd till föremål upp till 
1000 m bort.
Så här fungerar avståndsmätaren:

• Slå på kikarsiktet, justera bilden enligt avsnitt Slå på och bildinställning , tryck på UPP- knappen (3).— 
avståndsmätande riktmedel visas (och hårkorset försvinner), streck av avståndsvärden med 
enhet avmätning visas i det övre högra hörnet av displayen,                       dvs avståndsmätaren går in i 
standbyläge.
• Om PiP-läget är på försvinner hårkorset vid aktivering av avståndsmätaren, men i PiP-fönstret förblir aktiv.
• Om PiP-läget är avstängt slår aktiveringen av avståndsmätaren automatiskt på PiP-fönstret med den senaste 
digitala förstorings set för det och ett hårkors i den.
• Rikta avståndsmätarkorset mot ett föremål och tryck på UPP- knappen (3) .

• I det övre högra hörnet av displayen ser du avstånd i meter (eller yards beroende på inställningar). 
Notera:

- Om avståndsmätaren är inaktiv längre än tre sekunder stängs den av automatiskt och hårkorset visas.
- Siktpunkten för det avståndsmätande riktmedlet och riktmedlet i PiP-fönstret kanske inte sammanfaller på 

grund av siktets riktmedelsförskjutning efter nollställning

Drift i SCAN läge:
• Slå på avståndsmätaren genom att kort trycka på UPP- knappen (3) .
• Håll ner UPP- knappen (3) i mer än två sekunder. Mätavläsningarna kommer att ändras i realtid när du riktar 
kikarsiktet på olika föremål. I det övre högra hörnet visas meddelandet "SCAN".
• Vid misslyckad mätning visas streck på displayen.
• För att lämna SCAN-läget och återgå till standby-läge, tryck kort på UPP- knappen (3) .
• Håll UPP- knappen (3) intryckt för att stänga av avståndsmätaren 

Notera: 
- För att välja ett avståndsmätmedel, gå till undermenyn Avståndsmätare i huvudmenyn.
- För att välja måttenheter (meter eller yard) gå till undermenyn Allmänna inställningar i huvudmenyn.
- När man mäter avståndet i skanningsläge kan du använda hårkorset av PIP-fönstret för att ta ett skott.

Egenskaper för driften
• Noggrannhet av mätning och maximal räckvidd beror på reflektionsförhållande av målytan, varvid vinkeln vid 
vilken den emitterande strålen faller på målytan och miljöförhållanden. Reflexivitet är också påverkad av 
ytstruktur, färg, storlek och form på målet. En glänsande eller ljust färgad yta normalt är mer reflekterande än en 
mörk yta.
• Mätnoggrannheten kan också påverkas av ljusförhållanden, dimma, dis, regn, snö etc. Räckviddprestanda kan 
brytas ned i ljusa förhållanden eller när sträcker mot solen.
• Att mäta räckvidd till ett litet mål är svårare än till ett stort mål.

17. Videoinspelning och fotografering
TRAIL 2 LRF termiska kikarsikten har videoinspelning och fotografering av en bild, som sparas till ett internt 
minneskort.
Innan du använder den här funktionen, läs menyalternativen Datuminställning, Tidsinställning för 
sektionens huvudmeny Funktioner . 
Den inbyggda inspelaren fungerar i två lägen: VIDEO och FOTO
Videoläge. Videoinspelning 

•
•  och återstående inspelningstid i formatet TT:MM (timmar: 

minuter) 5:12 

 Enheten är i videoläget som standard.
I det övre vänstra hörnet ser du ikonen

• Starta videoinspelning med ett kort tryck på REC (6) -knappen.
•  försvinner, och ikonen REC och inspelningstimer i formatet MM:SS Vid start av video ikon inspelning 

(minuter, sekunder) visas istället:  .• Pausa och återuppta videoinspelning med en kort tryckning på REC (6) -knappen.

• Stoppa inspelningen av video med ett långt tryck på REC (6) -knappen.

• Videofiler sparas på minneskortet efter att videon har stoppats.

• Växla mellan lägena (Video-> Foto-> Video) med ett långt tryck på REC (6) knappen

Fotoläge, Fotografi 
•  Växla till fotoläge med ett långt tryck på REC (6) -knappen.
• Ta en bild med ett kort tryck på REC (6) -knappen. Bilden fryser i 0,5 sek och en bild sparas till minneskort

Notera:
Du kan gå in i och använda menyn under videoinspelning;
- inspelade videor och foton sparas på inbyggt minneskort i formatet img_xxx.jpg (foton); video_xxx.mp4 
(videoklipp). xxx – tresiffrig räknare för videor och foton;
- räknaren för multimediafiler kan inte återställas;

Uppmärksamhet!
- maximal längd på en inspelad fil är fem minuter. När denna tid löper ut spelas en video in i en ny fil. Antalet 
inspelade filer begränsas av kapaciteten i enhetens interna minne.
- kontrollera regelbundet ledig kapacitet i internminnet, flytta inspelade bilder till andra lagringsmedier för 
att frigöra mer utrymme på det interna minneskortet
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18. Wi-Fi Funktion
Ditt termiska kikarsikte har trådlös anslutningsmöjlighet (Wi-Fi) som länkar siktet till externa 
apparater(Padda, smartphone).
• Slå på den trådlösa modulen enligt beskrivningen i alternativet Wi-Fi i avsnittet 

Huvudmenyfunktioner . Wi-Fi operationen visas i statusfältet enligt följande:
ANSLUTNINGS STATUS STATUS INDIKATION

Wi-Fi är av

Wi-Fi i kikarsiktet är aktiverad

Wi-Fi i är på, ingen anslutning till mobil enhet

Wi-Fi är på, mobil enhet ansluten
 Ditt kikarsikte detekteras av externa enheten som ”Trail_XXXX”, där XXXX - är de fyra sista siffrorna i 
kikarsiktets serienummer.
• Efter att ett lösenord har skrivits in i extern apparat (se menyalternativet
Wi-Fi-inställningar för avsnitt Huvudmenyfunktioner ) 
och anslutning upprättas ändras ikonen i statusfältet till .  .

19. Funktionsdisplay av 
Display Off funktion avaktiverar överföring av bilden till bildskärmen genom att minimera dess ljusstyrka. Detta 
förhindrar oavsiktlig avslöjande av ljus i mörker. I detta läge är enheten i stand-by och fortsätter att köras.
• För att aktivera Display Off funktion håll på ON (11) -knappen när enheten är påslagen. 

Ett Display off meddelande med 3 sek nedräkning visas på skärmen. Före utgången av 
nedräkningen släpp ON (11) -knappen, annars om nedräkningen slutar stängs enheten 
av.

• För att aktivera displayen, tryck kort på knappen ON (11) . 

20. Funktion PiP
PiP (Picture in Picture) låter dig se en zoomad bild i ett dedikerat fönster samtidigt med huvudbild 

• Slå på/av PiP- funktionen med ett långt tryck på DOWN (5) -
knappen.

• Ändra zoomförhållandet i PiP- fönstret med ett kort tryck på 
DOWN(5) knappen.

• Det dedikerade lilla fönstret visar zoomad bild, medans 
förstoringsvärdet visas i det nedre vänstra hörnet av fönstret. 
Huvudbilden visas med optisk grundförstoring

• När PiP är påslagen kan du använda den diskreta och smidiga 
digitala zoomen. Förstoringen kommer endast att ske i dedikerat 
fönster.

• När PiP är avstängd behåller huvudbilden förstoringen ställ in för 
PiP- fönstret

4.0x

2.0x

21. Skalbara riktmedel
Denna funktion är utformad för att bevara ballistiska egenskaper hos skalriktmedel för alla förstoringar..
• Gå in i huvudmenyn med ett långt tryck på M (4) -knappen.
• Ange undermeny hårkors Setup med en kort tryckning på M (4) -knappen.
• Gå in i undermenyn Riktmedelstyp (Reticle-typ) med ett kort tryck på M (4) -knappen, välj riktmedlet 

(vänligen kontrollera tillgängligt Scalable riktmedel i Riktmedel kataloger i nedladdningar avsnitt på vår 
hemsida https://www.pulsar-nv.com/glo/products/33/thermal-imaging-riflescopes/trail-lrf-version-2/ ).

• När du zoomar in och ut bilden, byter det valda hårkorset på skärmen och i den inspelade videon geometrisk 
storlek enligt vald förstoring.

• Hårkorsskalan ändras både på huvuddisplayen och i PiP-läget. 

22. Stream Vision
TRAIL 2 LRF termiska kikarsikten stöder Stream Vision- teknik som låter dig streama en bild från visningen 
av ditt termiska kikarsikte till en smartphone eller surfplatta via Wi-Fi i realtid. Ytterligare riktlinjer finns 
tillgängliga online: www.pulsar-vision.com 
Obs : Med Stream Vision programmet kan du uppdatera programvaru funktioner i din värmekamera. 
Så här uppdaterar du instruktionerna nedan:

1. Ladda ner  Stream Vision Appen gratis på Google Play eller App Store. Skanna QR-koderna eller följ 
länkar för att ladda ner Stream Vision gratis

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.yukon.app

https://apps.apple.com/us/app/
stream-vision/id1069593770

2. Anslut din Pulsar-enhet till din mobila enhet (smarttelefon eller surfplatta).
3. Starta Stream Vision och gå till avsnittet Mina enheter .
4. Välj Pulsar enheten och tryck på Kontrollera uppdateringar .
Viktigt:- om din Pulsar-enhet är ansluten till telefonen, slå på mobildata (GPRS/3G/4G) på din mobilenhet för 
att ladda ner en uppdatering;- Om Pulsar enheten inte är ansluten till telefonen, men det är redan i Mina enheter 
avsnittet du kan använda Wi-Fi för att ladda ner en uppdatering.
5. Vänta tills uppdateringen laddas ner och installeras. Pulsar-enheten startar om och är redo att användas
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23. USB Anslutning
• Anslut ena änden av USB-kabeln till Micro-USB (10) -porten på ditt kikarsikte och den andra änden till 
USBporten på din PC/laptop.
• Slå på kikarsiktet med ett kort tryck på ON(11) knappen 
(kikarsikte som har vridits av kan inte upptäckas 
av din dator).
• Ditt kikarsikte kommer att upptäckas av datorn 
automatiskt; inga förare måste vara installerat.
• Två anslutningslägen visas på displayen: 
Minneskort (externt minne) och Kraft .
• Välj anslutningsläge med UPP (3) / NED(5) 
knapparna.
• Bekräfta valet med en kort tryckning på M (4)
knappeb

Anslutningslägen:
Minneskort (externt minne) 
• I detta läge identifieras enheten av datorn som ett flashkort. Detta läge är designat för arbete med filer sparade i 

enhetens minne. Enhetens funktioner är inte tillgängliga i detta läge; enheten stängs av automatiskt.
- Om videoinspelning pågick när anslutningen gjordes, stoppas inspelningen och videon sparas.

• När USB-kabeln kopplas bort från enheten i detta läge förblir enheten avstängd. Vänd enheten PÅ för vidare 
drift

Ström. 

 . Enheten • I det här läget används PC / laptop  som en extern strömkälla. Statusfältet visar en ikon. 
fortsätter att fungera och alla funktioner är tillgängliga. Obs: Batteriet som är installerat i 
enheten laddas inte! 

• När USB-kabeln kopplas bort från enheten i strömläge fortsätter enheten att fungera med Batteripaket, om 
det är tillgängligt, och har tillräcklig laddning

24. Underhåll och förvaring
Underhåll bör utföras minst två gånger per år och bör bestå av följande åtgärder:
• Torka av yttre plast- och metallytor från damm och smuts med en mjuk trasa fuktad med ett syntetiskt 
rengöringsmedel.
• Rengör de elektriska terminalerna på batteripaketet och kikarsiktets batteriöppning med en fettfri 
organisklösningsmedel.
• Kontrollera linserna på objektivet, okularet och avståndsmätaren. Ta vid behov bort damm- och 
sandpartiklarna (helst utan att röra linsen). Rengör utvändiga ytor på linserna med specialdesignade medel för 
syftet.
• Förvara alltid kikarsiktet i sin bärväska på ett torrt, välventilerat utrymme. För längre förvaring, ta bort 
batterierna.

25. Teknisk inspektion
Kontrollera:
• Utvändigt(det får inte finnas några sprickor på huset).
• Se över skicket för objektivet, okularet och avståndsmätarlinserna (det ska inte finnas några sprickor, fläckar, 
damm, avlagringar etc.).
• Tillståndet för batteripaketet (bör laddas) och elektriska terminaler (det ska inte förekomma någon oxidation).
• Korrekt funktion av kontrollerna



26. Felsökning
Tabellen nedan listar några potentiella problem som kan uppstå när du använder kikarsiktet. Om ett 
problem som uppstått med kikarsiktet inte är listat, eller om den rekommenderade åtgärden inte löser 
problemet bör enheten returneras för reparation
PROBLEM KONTROLLERA KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
Det termiska siktet vill inte 
starta

Är batteripaketet laddat Ladda batteripaketet

Kikarsiktet vill inte ta 
emot någon laddning

Kontrollera USB kabel. Byt ut USB kabeln
Extern strömförsörjning 
är urladdat

Ladda den externa strömförsörjningen vid behov

Bilden är suddig, med 
vertikala ränder och 
ojämn bakgrund.

Kalibrering krävs Utför kalibrering enligt avsnitt 
Microbolometer Kalibrering.

Bilden är för mörk Ljusstyrkan eller 
kontrastnivån är för låg

Justera ljusstyrka/kontrast med UPP (3) / NER(5) 
knappar.

Riktmedlet är suddigt 
och kan inte fokusera 
med dioptriknappen

Dioptrin kanske inte är 
anpassad efter din syn

Om du bär receptbelagda glasögon med en rad
+4/-4, ha glasögon på när du tittar igenom 
okularet

Med en skarp bild av 
hårkorset, bilden på 
observerade mål som är 
minst 30 m bort är suddiga

Damm och kondens 
täcker utsidan av de 
optiska ytorna efter att 
kikarsiktet flyttades från 
kallt till varm miljö till 
exempel

Rengör linsytorna med en blåsare och en mjuk 
linstrasa. Låt kikarsiktet torka  i en varmmiljö i 4 
timmar

Objektivet är inte 
fokuserat

Justera bilden genom att vrida på objektivets fokuseringsratt

Siktpunkten skiftar efter 
skjutrundor.

Kikarsiktet är inte 
monterat  säkert eller 
fästet har inte fixerats  
med gängtätningsmedel.

Kontrollera att kikarsiktet sitter fast ordentligt 
monterat, se till att samma typ och kaliberkulor 
används som när omfattningen var initialt nollställd; 
om ditt kikarsikte nollställdes under sommaren och 
används nu på vintern (eller tvärtom), en liten 
förskjutning av anslagspunkt är trolig.

Kikarsiktet fokuserar 
inte

Fel inställningar Justera kikarsiktet enligt instruktionerna som finns i 
avsnittet Slå på och bildinställningar och kontrollera 
ytorna på okularet och objektivetlinser och rengör dem 
vid behov från damm, kondensation, frost, etc .; för att 
förhindra imma i kyligt väder, applicera en speciell 
anti-dimma lösning

Smartphone eller 
surfplatta kan inte 
anslutas till kikarsiktet.

Lösenordet är ändrat
Ta bort nätverk och anslut igen genom att gå in 
i lösenordet sparat i kikarsiktet

Det finns för många Wi-Fi 
nätverk i området där 
kikarsiktet är placerat 
vilket kan orsaka 
signalinterferens.

För att säkerställa stabil Wi-Fi-prestanda, flytta 
kikarsikte till ett område med få eller inga Wi-Fi-
nätverk

Ingen Wi-Fi-signal eller 
oregelbunden signal

Kikarsiktet är bortom 
pålitlig Wi-Fi-räckvidd. Det 
finns hinder mellan 
kikarsikten och 
signalmottagaren (dvs 
betongväggar)

Placera din mobila enhet i sikte från Wi-Fi signal

PROBLEM KONTROLLERA KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
Det finns ingen bild 
avobserverat objekt.

Du tittar igenom glas Ta bort glaset från synfältet

Dålig bildkvalitet /
Detektionsområdet minskat.

Problem som beskrivs kan uppstå under ogynnsamma väderförhållanden (snö, regn, dimma etc.)

När du använder 
kikarsiktet under 
nolltemperaturer är 
bildens kvalitet sämre än 
vid positiva temperaturer

På grund av variationer i värmeledningsförmåga, observerade föremål 
(omgivande miljö, bakgrund) blir varmare snabbare vid över nolltemperaturer, 
vilket möjliggör högre temperaturkontrast och därmed kvaliteten av bilden som 
produceras av en värmekamera blir bättre. Vid låg drifttemperaturer, observerade 
objekt (bakgrund) kyls normalt ner till ungefär identiska temperaturer, vilket 
leder till lägre temperaturkontrast, och till bildkvalitetsförsämring (precision). 
Detta är normalt för värmeavbildningsenheter.

Färgränder visas på 
displayen eller bilden 
försvinner

Enheten har 
ackumuleratsstatisk 
laddning under drift

Så snart effekten av den statiska laddningen är 
över, kan enheten starta om automatiskt; 
alternativt vänligen stäng av och starta om enheten

Avståndsmätaren kan 
inte mäta avstånd

Framför mottagarlinsen 
eller emitter lins finns det 
föremål som hindrar 
signalöverföring

Se till att: linserna inte blockeras av din hand eller 
fingrar; linserna är rena

Kikarsiktet hålls inte stadigt 
vid mätning

Stressa inte när du mäter med kikarsiktet  

Avstånd till objektet 
överstiger 1000m.

Välj ett objekt på ett avstånd närmare än 1000m.

Lågt reflektionsförhållande 
(dvs löv av träd)

Välj ett objekt med ett högre reflektionsförhållande

Stort mätfel. Dåliga väderförhållanden (regn, dimma, snö).
Löptiden för eventuell reparation av enheten är fem år.
OBS! Visningen av en termisk kikarsikte kan ha 1-2 pixlar representerade som ljusa vita eller svarta prickar 
som inte kan raderas och inte är en defekt. De defekta pixlar på mikrobolometer kan proportionellt öka i 
storlek när digital zoom är aktiverad. 
OBS! Trail 2 LRF värmesikte kräver en licens om de exporteras utanför ditt land.
Elektromagnetisk överensstämmelse. Denna produkt uppfyller EU-standarden EN 55032:2015, klass A.

Varning! Användning av denna utrustning i en bostadsmiljö kan orsaka radiostörningar. För detaljerad 
information om enheten, ladda ner hela användarmanualen:
http://www.pulsar-nv.com/products/thermal-imaging-sights/

13

http://www.pulsar-nv.com/products/thermal-imaging-sights/



