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Värmesikte THERMION 1-6

Attention! 
THERMION värmesikten kräver licens om de exporteras 
utanför ditt land.

Svenska 



SVENSKA

ENGLISH

Kom igång
Påslagning och bildinställning
• Ta bort linsskyddet (12). Slå på enheten med ett kort tryck på ON- knappen (3)
• Justera upplösningen för ikonerna på displayen genom att vrida dioptrijusteringsringen 

på okularet (2).
• Välj önskat kalibreringsläge i huvudmenyn: Manuell (M), Halvautomatisk (SA) eller 

Automatisk (A).
• Kalibrera bilden med ett kort tryck på ON- knappen (3) (när kalibreringsläge SA eller M 

har valts). 
• Stäng linsskyddet innan manuell kalibrering.
• Välj önskat driftläge (Skog, Stenar, Identifiering, Användare) i huvudmenyn. 

Användarläge låter dig konfigurera och spara anpassade ljusstyrka och
kontrastinställningar, samt ett av tre lägen som bas. 

• Justera ljusstyrkan, displayens kontrast och jämn digital zoom med hjälp av Styrenhet 
(6). 

• Stäng av enheten med ett långt tryck på ON- knappen (3)
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Getting started
Turning on and image setup
• Remove the lens cover (12). Turn the unit on with a short press of the ON button

(3).
• Adjust the resolution of the icons on the display by rotating the diopter 

adjustment ring on the eyepiece (2).
• Select the desired calibration mode in the main menu: Manual (M), Semi-

automatic (SA) or Automatic (A).
• Calibrate the image with a short press of the ON button (3) (when calibration 

mode SA or M has been selected). Close the lens cap before manual 
calibration. 

• Select the required operating mode (Forest, Rocks, Identification, User) 
in the main menu. User mode allows you to configure and save custom 
brightness and contrast settings, as well as one of three modes as a base. 

• Adjust the brightness, display contrast, and smooth digital zoom using the 
Controller (6). 

• Turn the unit off with a long press of the ON button (3).
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Eyeshade
Eyepiece diopter  
adjustment ring

Micro-USB 
slot cap

Micro-USB 
connector

REC button

ZOOM button

ON button

Battery 
slot cap

Battery 
APS2Controller

Lens

Lens cap

Funktion knappar
Styr 
mekanism Driftläge

Första korta 
trycket

Nästa korta 
tryck

Långt tryck Rotation

PÅ  
Knapp

Enheten är avstängd  Slå på 
enheten

Kalibrera 
enheten

Slå på enheten -

Display avstängd Slå på 
enheten

Kalibrera 
enheten

Stäng av enheten -

Enheten är påslagen 
snabbmeny, 
huvudmeny

Kalibrera enheten Display avstängd / 
Enheten avstängd

-

ZOOM 
knapp

Enheten påslagen, 
snabbmeny, 
huvudmeny

Ändra förstoring 
(Zoom)

PiP på/av -

REC  
knapp

Enheten påslagen 
snabbmeny 
videoläge

Start 
video 
inspelning

Pausa Växla mellan video / 
fotoläge

-

Enheten påslagen 
snabbmeny 
videoinspelning
påslagen

Pausa Starta 
video 
inspelning

Stoppa video 
inspelning

Enheten påslagen 
snabbmeny, huvud- 
meny, fotoläge

Fotografera Vävla mellan video / 
fotoläge

-

Kontroll Enheten är påslagen       Öppna snabbmenyn- Öppna huvudmenyn -

Snabbmeny Navigation Gå ur snabbmenyn Ändra 
parameter

Huvudmeny Välj värde, ange
menyalternativ

Gå ur menyn 
välj, gå ur huvud-
menyn

Navigera i  
menyn 

Zoom – – Smidig 
Zooming

Montering på vapnet
Thermion värmesikte måste vara korrekt monterat på geväret för att säkerställa 
korrekt inskjutning. 
Värmesiktet fixeras med hjälp av fästet som köps separat beroende på typ av 
gevär. Använd endast högkvalitativa fästen och ringar som är designade specifikt 
för ditt gevär. 
Siktet bör sättas så lågt som möjligt men får inte komma i kontakt med pipan 
eller mottagaren. 
Innan du fäster ringarna, se till att siktet ger den nödvändiga distansen till 
utgångspupillen som gör att du kan se hela synfältet. 
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Ladda batterierna
Thermion värmesikten kommer med ett inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri APS3
med en kapacitet på 3200 mAh och ett löstagbart laddningsbart litiumjonbatteri APS2 
med en kapacitet på 2000 mAh. Batterierna bör laddas före första användningen.

•

•

Öppna micro USB locket (9) genom att 
vrida den moturs
Anslut microUSB kontakten på USB 
kabeln (16) till microUSB uttaget (10) 
på värmesiktet

• Anslut den andra kontakten på USB-
kabeln(16) till USB porten på 
huvudadaptern (17). Anslut enheten till 
ett 100–240 V eluttag outlet (18). 

VARNING. Vid laddning av batterier 
via USB kontakten (10) i kåpan på 
värmesiktet är det inbyggda APS3-
batteripaketet det första som laddas. 
När det är fulladdat börjar det 
avtagbara  APS2 batteripaketet 
laddas. När enheten används sker 
strömförbrukningen i omvänd ordning 

Det uppladdningsbara 
litiumjonbatteriet  APS2 kan 
laddas med APS* laddaren 
• Sätt i det uppladdningsbara APS2* 

batteripaketet (8) som medföljer 
din enhet, eller köps separat, helt 
längs styrskenan i APS-öppnignen 
(13). 

•

•

•

Punkt A på batteriet och punkt B på 
laddaren ska vara i linje
Två batterier** kan laddas samtidigt – 
en andra plats finns för detta.
Sätt i USB kontakten på USB kabeln 
(16) till uttaget (14) på 
batteriladdaren(13). Anslut adaptern 
till ett 100-240 V eluttag(18). 

• Sätt i den andra kontakten på USB kabeln 
(16) till USB-porten på nätadaptern (17). 

• LED indikatorn (15)visar 
batteriladdningsstatus(se tabell). 

* Ingår i leveranspaketet. Det är möjligt att
använda ett APS3 batteripaket 

** Finns separat
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LED Indikator * Batteriets laddningsstatus
Batteriladdning från  0 till 10%.
Laddaren är inte ansluten till elnätet
Batteriladdning från 0 till 10%.
Laddare ansluten till elnätet
Batteriet är defekt  
Batteriet skall inte användas
Batteriladdning från 10 till 20%.
Batteriladdning från 20 till 60%.
Batteriladdning från 60 till 95%.
Batteriet är fulladdat  
Kan kopplas bort från laddaren

* LED-indikatorn visar batteriets aktuella laddningsnviå i 30 sekunder nr APS- 
laddaren inte är ansluten. När strömmen är ansluten visar 
displayen konstant batteriets aktuella status, lysdioderna flimrar 
dessutom för att indikera batteriets laddningsprocess.

Installation av det löstagbara batteriet
• Vrid batterilocket (7) moturs och avlägsna.
•

•

Sätt i batteriet (8) i batterifacket längs de 
speciella spåren i apparathöljet som är avsett 
för det
När det är korrekt installerat låses batteriet i 
öppningen med en speciell klämma.

• Sätt tillbaka batterilocket (7), genom att vrida den 
medurs.
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Stream Vision App
Ladda ner appen Stream Vision eller Stream Vision 2 för att stream 
bilderna via Wi-Fi från din Thermionenhet till en smartphone eller I-
pad. Den detaljerade instruktionsboken finns på pulsar-vision.com

Specifikationer
MODELL XM30
SKU 76524
MICROBOLOMETER
Typ Okylda
Upplösning, pixel 320x240
Pixel storlek, microns 12
Skärmuppdatering, Hz 50
OPTISKA SPECIFIKATIONER

Lins, mm F30  
F/1.2

Förstoring, x 3.5-14
Ögonavslastning, mm (tum) 50 (1.96)
Synfält (H), ° 7.3
Diopter justering, D -3/+5
Detekteringsavstånd*, m(y) 1300 (1420)
AIMING RETICLE
Klickvärde, mm@100 m (H/V) 12/12
Klickavstånd, mm@100 m (H/V) 2400 / 2400
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http://pulsar-vision.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yukon.streamvision2
https://apps.apple.com/us/app/stream-vision-2/id1511736862
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yukon.app
https://apps.apple.com/us/app/stream-vision/id1069593770


SVENSKA

MODEL XM30
DISPLAY
Typ AMOLED
Upplösning,pixlar 1024х768
VIDEO INSPELNING
Foto / video upplösning, pixel 1024x768
Video / foto format .mp4 / .jpg
Inbyggt minne 16 GB
WI-FI KANAL**
Frekvens 2.4 GHz
Standard 802.11 b/g
ANVÄNDNINGSFUNKTIONER
Extern ström 3–4.2 V

Batteri typ / Kapacitet / Utspänning
Li-Ion Batteri

АPS2 / 2000 mАh / DC 3.7 V 
APS3 / 3200 mAh / DC 3.7 V 

Strömförsörjning 5 V (USB)
Max. rekylkraft på rifvat vapen, Joules 6000
Max. rekylkraft på vapen med 
slätt hål, kaliber 12

Skyddsgrad IP kod (IEC60529) IPX7
Driftstemperatur, °С (°F) -25 – +50 (-13 – +122)
Dimensioner (LxWxH), mm (tum) 387 х 78 х 74 (15.23 x 3.07 x 2.91)
Vikt, kg (oz) 0.75 (26.45)
* Objekt ‘hjort’ typ
**Räckvidden kan variera beroende på olika faktorer: hinder, andra Wi-
Fi-nätverk

Förbättringar kan göras av denna produkts design och programvara för 
att förbättra dess användarfunktioner. 
Den aktuella versionen av användarmanualen kan hittas på 
webbplatsen  pulsar-vision.com

I paketet vid leverans
• Thermion 

värmesikte
• Uppladdningsbart

APS2 Batteri Paket
• APS batteriladdare

• Nätladdare
• USB kabel 
• Fodral
• Duk för rengöring av 

optik

• Snabbguide
• Garantikort
• APS3 batteriskydd 

Elektormagnetisk kompabilitet
Denna produkt uppfyller kraven i den europeiska standarden EN 55032: 2015, klass 
A. Varning: Användning av denna produkt kan orsaka radiostörningar. 
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