
Manuell Forward FN455S/F455S 

(Översatt med Google Translate) 

 

 

Beskrivning 

Forward FN455S/F455S digitala mörkersiktes med adaptern är designad 

för olika användningsområden, inklusive jakt, säkerhetsaktiviteter, 

nattfotografering och videoinspelning. 

Den digitala modulen som ingår i Forward FN455S/F455S -paketet kan 

monteras på objektivet till olika kikarsikten med hjälp av speciella 

adaptrar, vilket gör att de kan användas för nattobservation och jakt. 

 

Paketets innehåll 
• Digital modul 

• Pulsar 5x30 Monocular 

• Bärväska 

• IPS7 batteripaket 

• Batteriladdare 

• Strömadapter 

• USB-kabel 



• Snabbstartsguide 

• Linsrengöringsduk 

• Garantikort 
 

Specifikationer 

Modell FN455 

SKU 78196 

Optiska egenskaper   

Objektivfokus, mm 50 

Relativ bländare, D/f 1:1 

Synfält (horisontellt), ° 6.3 

Synfält (horisontellt), m per 100 m 11 

Detektionsområde (djurhöjd 1,7 

m), m/år 

500/546,8 

Minsta fokuseringsavstånd, m/år 5 

Rekommenderad optikförstoring, x 2-8 

Elektroniska specifikationer   

Sensortyp/upplösning CMOS HD 1280X720 

Skärmtyp/upplösning AMOLED 1746x1000 

Löstagbar IR-belysning   

Typ / våglängd, nm LED 940 

Operationella egenskaper   

Strömförsörjning, V 3,1-4,2 

Batterityp / Kapacitet / Nominell 

utspänning 

Li-Ion batteripaket IPS7 / 6400 mAh 

/ DC 3,7 V 

Extern strömförsörjning Micro USB typ B (5V) 

Max. Batteriets livslängd vid t = 22 

°C (Wi-Fi av, IR av), timme 

9 

Skyddsgrad IP-kod (IEC60529) IPX7 

Driftstemperatur, °C -25 - +50 

Övergripande mått (med batteri 

och monokulär),  

mm/tum 

273х136х77 / 10,75x5,35x3,03 



Vikt (med batteri och monokulär), 

kg/oz 

1,03 / 35,27 

Video inspelare   

Video/fotoformat .mp4 / .jpg 

Inbyggt minne 16 GB 

Wi-Fi-kanal*   

Frekvens 2,4 GHz 

Standard 802,11 b/g 

*Mottagningsräckvidden kan variera beroende på olika faktorer: 

förekomsten av hinder, andra Wi-Fi-nätverk. 

 

Funktioner 
• 1280X720 HD-sensor 

• Förbättrad nattkänslighet 

• Enkel omvandling av en kikarsikte för dagsljus till mörkersikte 

• Bevarar fördelarna med dagtidsoptik under nattetid 

• Bekväm användning i ett brett utbud av optiska förstoringar under dagtid 

• Osynlig IR-belysning med lång räckvidd 

• SumLight™-programvara med förbättrad känslighet 

• Detekteringsavstånd på upp till 500m 

• Direktstart 

• Inbyggd video 

• Ström från uppladdningsbara B-pack-batterier med hög kapacitet med 

snabbfäste 

• Fyrpunktsmonteringssystem med automatisk klämma 

• Trådlös fjärrkontroll 

• Wi-Fi-integration med iOS- och Android-enheter 

• Stream Vision. Fjärrkontroll och live streaming av YouTube via 

smartphone 



• Automatisk uppdatering av programvara 

• Helt vattentät (IPX7) 

• Extremt driftstemperaturområde (-25 °C – +50 °C / -13 °F – +122 °F) 

• MicroUSB Power Bank-laddning 
 

Komponenter och kontroller 

 

1. Linsskydd 

2. Okularskydd 

3. Batterifackslock 

4. Batterilåsspak 

5. Batteripaket 

6. Höger knapp 

7. M (MENU)-knapp 



8. Vänster knapp 

9. ON/OFF-knapp 

10. Ratt för Objektivfokus 

11. IR-belysningsskydd 

12. IR-belysningskontaktlock 

13. Kontakt för installation av IR-belysning 

14. MicroUSB-port 

15. Weaverskena 

16. Adapterlock* 

17. Optisk enhetslins 

18. Insats* 

19. Adapter* 

20. Åtdragningsskruv* 

21. Skruva* 

22. Adapterspak* 

23. Monteringsyta 

24. IR-knapp 

25. IR-belysningsarm 

*Delar av Cover Ring Adapter FN (tillgänglig separat) 

 

Knappfunktioner 

 



 Drift Knapp 

Slå på enheten kort tryck 

Stäng av enheten långt tryck i 3 sekunder 

Stäng av displayen långt tryck i mindre än 3 sekunder 

Slå på skärmen  kort tryck 

Slå på/av SumLight™  kort tryck 

Slå på/av Wi-Fi långt tryck 

Videoinspelare Knapp 

Starta/pausa/återuppta 

videoinspelning 
kort tryck 

Stoppa videoinspelning långt tryck 

Växla till video-/fotoläge långt tryck 

Ta foto kort tryck 

Huvudmeny Knapp 

Gå in i huvudmenyn långt tryck 

Navigering nedåt/moturs kort tryck 

Navigering uppåt/medurs kort tryck 

Bekräfta värdet kort tryck 

Stäng undermenyn utan att 

bekräfta valet 
långt tryck 

Stäng huvudmenyn långt tryck 

Snabbmeny Knapp 

Gå in i snabbmenyn kort tryck 

Växla mellan 

snabbmenyalternativ 
kort tryck 

Öka värdet kort tryck 

Minska värdet kort tryck 

Avsluta snabbmenyn långt tryck 
 



Använd batteripaketet 

 

Batteriladdning 

Enheten levereras med ett uppladdningsbart IPS7 Lithium-ion Batteripack 

som gör att enheten kan användas i upp till 9 timmar. Ladda batteriet före 

första användningen. 

 

Laddar 

Steg 1. Installera batteriet i laddaren 

1. Lyft upp spaken (26) på laddaren. 

2. Installera batteripaketet (5) i laddaren. 

3. Klicka på spaken (26) . 

Steg 2. Kontrollera den aktuella batterinivån 

• Vid installationen börjar en grön LED-indikator (27) på laddaren att lysa 

och börjar blinka: 

- en gång om batteriladdningen varierar från 0 % till 50 %. 

- två gånger om batteriladdningen varierar från 51 % till 75 %. 

- tre gånger om batteriladdningen varierar från 76 % till 100 %. 



• När indikatorn lyser konstant grönt är batteriet fulladdat. Koppla bort 

laddaren från elnätet och koppla bort batteriet från laddaren. 

• Om batteriladdarindikatorn är konstant röd när batteriet sätts i, är 

laddningsnivån troligen under den tillåtna nivån (batteriet har varit i 

urladdat tillstånd under en längre tid). Lämna batteriet i laddaren under 

en längre tid (upp till flera timmar), ta sedan ut och sätt tillbaka det. 

• Om indikatorn börjar blinka grönt är batteriet bra. 

• Om det fortsätter att visa rött är batteriet defekt. Använd inte detta 

batteri! 

LED-indikatorn (27) visar batteriladdningsstatus: 

LED-indikator (27) Batteriladdningsstatus 

 

Batteriet är tomt 

 

Batteriet är fullt 

Steg 3. С anslut laddaren till elnätet 

1. Anslut microUSB-kontakten på USB-kabeln (29) till microUSB-kontakten 

(28) på laddaren. 

2. Anslut USB-kontakten på kabeln (29) till strömadaptern (30) . 

3. Anslut strömadaptern (30) till ett 100-240V (31) uttag. 

4. När indikatorn (27) lyser konstant grönt är batteriet fulladdat. Koppla bort 

laddaren från elnätet. 
 

 

 

 



Batteriinstallation 

 

  

1. Sänk spaken (4) . 

2. Ta bort skyddslocket från batterifacket (3) . 

3. Sätt i batteriet (5) i öppningen avsedd för det på enhetens kropp så att 

elementet (F) pekar nedåt. 

4. Lås batteriet på plats genom att höja spaken (4) . 
 

Säkerhetsåtgärder 

• Använd inte laddaren om den har modifierats eller skadats. 

• Lämna inte ett batteri utan uppsikt under laddning. 

• Lämna inte batteriet i en laddare ansluten till elnätet efter att laddningen 

är klar. 

• Batteriet bör laddas vid en temperatur mellan 0°C och +45°C, annars 

förkortas batteritiden avsevärt. 

• Ladda inte batteriet omedelbart efter att du tagit det från kylan in i 

värmen. Vänta 30–40 minuter tills batteriet har värmts upp. 

• Utsätt inte batteriet för höga temperaturer eller öppen låga. 

• Sänk inte ner batteriet i vatten. 

• Det rekommenderas inte att ansluta enheter från tredje part med en 

energiförbrukning som är större än tillåten. 

• Batteriet är utrustat med kortslutningsskydd. Situationer som kan leda till 

kortslutning bör dock undvikas. 



• Ta inte isär eller deformera batteripaketet. 

• Utsätt inte batteripaketet för stötar eller fall. 

• Vid användning av batteriet vid negativa temperaturer minskar batteriets 

kapacitet, detta är normalt och betyder inte att det är defekt. 

• Batterierna bör vara delvis laddade (50 till 80 %) för långtidsförvaring. 

• Förvara batteriet utom räckhåll för barn. 
 

Extern strömförsörjning 

Extern ström tillförs från en extern källa, såsom en 5V Power Bank. 

1. Anslut den externa strömkällan till USB-kontakten (14) på enheten. 

2. Enheten växlar till drift från den externa strömförsörjningen, medan IPS7-

batteriet gradvis kommer att laddas om. 

3. En batteriikon visas på displayen som visar laddningsnivån i procent. 

4. Om enheten är ansluten till en dator, nätverksadapter eller powerbank 

som inte överensstämmer med BC1.0-batteriladdarstandarden, kommer 

ett IPS7-batteri inte att börja laddas: ikonen för extern ström kommer 

endast att visas . 

5. Om enheten drivs från en extern strömkälla och IPS7-batteriet inte är 

anslutet, visas en ikon . 

6. När den externa strömkällan är bortkopplad kommer adaptern att börja 

fungera på batteri. 

OBS! Att ladda Power Bank IPS7-batterier vid lufttemperaturer under 0 °C 

kan resultera i minskad batterilivslängd. När du använder extern ström, 

anslut Power Bank till den påslagna enheten, som har fungerat i flera 

minuter. 

 



 

Drift 
 

Driftsfunktioner 

Forward FN455S/F455S - enheten är designad för att kunna användas 

länge. Följ dessa riktlinjer för att säkerställa lång livslängd och maximal 

prestanda: 

• Innan du använder enheten, se till att du monterar det enligt 

instruktionerna i avsnitten Installera digital modul på den optiska enheten 

och Installera Pulsar 5x30 Monocular på den digitala modulen . 

• Stäng av enheten efter användning. 

• Reparera eller demontera inte ett tillbehör under garanti på egen hand! 

• Enheten kan användas över ett brett temperaturområde. Om enheten har 

använts i kyla och sedan tagits in i ett varmt rum, ta inte ur den från 

väskan på minst 2-3 timmar; detta kommer att förhindra att kondens 

bildas på de externa optiska elementen. 

• Inspektera och underhåll enheten regelbundet för att säkerställa 

problemfri drift och för att undvika och eliminera fall av för tidigt slitage 

och fel på komponenter. 
 



Installera digital modul på den optiska enheten 

 

  

1. Välj adaptern (tillgänglig separat) med önskad insatsdiameter beroende 

på ytterdiametern på linsen på din optiska enhet (se tabellen ). 

2. Beteckningen 42mm / 50mm / 56mm i titeln på adaptern hänvisar till 

den optiska diametern på linsen i den optiska enheten. 

3. Ta bort locket (16) från 42 mm-adaptern (19) (SKU 79171) genom att 

vrida den medurs. För att ta bort locket från 50 mm (SKU 79172) eller 56 

mm (SKU 79173) adaptrar, vrid det moturs. 

4. Avfettning av den optiska enhetens hölje före montering 

rekommenderas. 

5. Montera insatsen (18) på adaptern (19) så långt det går. 

6. Flytta spaken (22) till läget ÖPPET. 

7. Montera adaptern med insatsen i linsen på den optiska enheten (17) . 

8. Flytta spaken (22) från dess initiala ÖPPNA läge till STÄNGT läge. 

9. Se till att adaptern sitter tätt mot linsen. 

 

 

 



10. Om det finns någon lucka, gör följande: 

• Lossa låsskruven (20) med en insexnyckel (S=2mm). 

• Dra åt skruven (21) med en insexnyckel (S=4mm) med den kraft som 

krävs för att säkerställa att adaptern sitter tätt mot linsen. 

Spännkrafterna bör vara 1 Nm. 

• Dra åt låsskruven (20) . 

11. Insatsen kan testas med en momentskruvmejsel. 

12. Sätt in den digitala modulen ordentligt i adaptern så att stiften i 

adapterhöljet passar in i spåren (23) på den digitala modulen. Vrid den 

digitala modulen medurs så långt det går. Det triangulära märket på 

digitalmodulen och fyrkanten på adapterkroppen måste vara i linje. 

13. För att rikta in den digitala modulen, vrid handtaget (22) till OPEN-

läget och rikta in den digitala modulen mot horisonten. 

  

Urvalstabell för insättningsringar för optiska enheter 

Adaptermodell Den inre diametern på insatsen måste matcha 

ytterdiametern på objektivlinshuset på den optiska 

dagsljusanordningen den installeras på. 

Sätt in invändig 

diameter, mm 

Lämplig för linshus av 

dagsljusoptiska enheter 

med en ytterdiameter 

på, mm 

FN 42mm 

adapter 

45,5 45,5 

46 46 

46,5 46,5 

47 46,7-47,6 

48 47,7-46,7 

49 48,7-49,6 

50 49,7-50,6 



FN 50mm 

adapter 

51,6 51,6 

53,4 53,4 

55 54,7-55,6 

56 55,7-56,6 

57 56,7-57,6 

58 57,7-58,6 

59 58,7-59,6 

FN 56mm 

adapter 

60 59,7-60,6 

61 60,7-61,6 

62 61,7-62,6 

63 62,7-63,6 

64 63,7-64,6 

65 64,7-65,6 

 

Installera Pulsar 5x30 Monocular på den digitala modulen (gäller enbart 

FN modellerna) 

5x30 monokulär (ingår i förpackningen vid FN modellen) gör att du kan 

omvandla ett kikarsikte för dagsljus till en mörkerkamera för 

nattobservation med en förstoring på 5x. 

1. Sätt in monokuläret ordentligt i den digitala modulen så långt det går så 

att stiften på den monokulära kroppen (E) passar in i spåren (D) på den 

digitala modulen (se fig.). 

2. Vrid monokuläret moturs så att monokuläret fästs på den digitala 

modulen. Det triangulära märket på den digitala modulen och kvadraten 

på den monokulära kroppen måste vara i linje. 

3. För att ta bort monokulären, vrid den medurs och dra den försiktigt mot 

dig. 



 

Påslagning och bildinställning 

1. Ta bort linsskyddet (1) genom att vrida det moturs. 

2. Slå på enheten med ett kort tryck på ON/OFF- knappen (9). En bild 

kommer att visas på displayen. 

3. Justera upplösningen för ikonerna på skärmen genom att vrida 

dioptrijusteringsringen på din optiska enhet. I framtiden kommer det inte 

att vara nödvändigt att vrida okularets dioptrijusteringsring, oavsett 

avstånd och andra förhållanden. 

4. Vrid objektivets fokusring (10) för att fokusera på objektet som 

observeras. 

5. Grundinställningar (justering av ljusstyrka och kontrast) kan ändras 

genom att använda snabbmenyn . 

6. Stäng av enheten efter användning med ett långt tryck på ON/OFF- 

knappen (9). 
 

IR-belysning 

Installation av IR-belysningen 

 

  

Steg 1. Installera IR i -belysningen 

1. Ta bort locket (12) från kontakten för att fästa IR-belysningen (13) . 

2. Ta bort locket (11) från IR-belysningen. 



3. Installera IR-belysningen på kontakten (13) . Spaken (25) ska vara i det 

övre läget. 

4. Lås IR-belysningen genom att trycka ner spaken (25) . 

5. Se till att IR-belysningen är monterad och ansluten till enheten. 

 

Steg 2. Slå på IR-belysningen 

1. Slå på enheten med ON/OFF -knappen (9) för att aktivera IR-belysningen. 

2. Statusfältet visar den inaktiverade belysningsikonen om IR-belysningen 

inte är ansluten. Denna ikon visas inte när IR-belysningen är ansluten. 

 

Steg. 3. Justera effektnivån för IR-belysningen 

1. Tryck kort på IR-knappen (24) i slutet av belysningsinstrumentet. 

Effektnivån vid påslagning är minimal . 

2. IR-belysningsikonen kommer att visas i statusfältet med relevant 

effektnivå. 

3. Flera korta tryckningar på IR-knappen (24) kommer att växla mellan 

ljusstyrkan för belysningsinstrumentet ( > > > 

). 

 

Steg 4. Stäng av IR-belysningen 

1. IR-belysningen stängs av genom ett långt tryck på IR- knappen (24) . 

2. IR - ikonen försvinner från skärmen. 
 



Ta bort IR-belysningen 

 

1. Lyft spaken (25) . 

2. Koppla bort IR-belysningen från enheten. 

3. Montera kåpan (12) på kontakten för att installera IR-belysningen (13) . 

4. Sätt på locket (11) på IR-belysningen. 
 

Statusfältet 

 

Statusfältet finns längst ner på displayen och visar information om 

enhetens faktiska driftstatus, inklusive: 

• Autoavstängningsfunktion 1 min (om aktiverad) 

• Mikrofon 

• Effektnivå för IR-belysning (t.ex. nivå 3) 

• Strömindikering: 

- Batteripaketets laddningsnivå (när enheten drivs av batteripaketet) 

- extern batteriströmindikator (om enheten drivs från en extern 

strömkälla) 



- batteriladdningsindikator med aktuell laddning i procent (där 

laddning sker via en extern strömkälla) 

• SumLight™-funktionen 

• Videoinspelningsstatus: 

- videoinspelning är på 

- pausa 

- videoinspelning är avstängd 

• Wi-Fi-anslutning 

• Tid 

• Bluetooth 
 

Snabbmenyfunktioner 
1. Gå in i snabbmenyn med ett kort tryck på M (7) -knappen. 

2. Ett kort tryck på M (7) -knappen gör att du kan växla mellan funktionerna 

enligt beskrivningen nedan. 

 



Kontrast – genom att trycka på HÖGER (6) och VÄNSTER (8) 

knapparna och ändra displayens kontrastvärde från 0 till 20. 

Ljusstyrka – genom att trycka på HÖGER (6) och VÄNSTER (8) 

knappar och ändra displayens ljusstyrka från 0 till 20. 

 

Huvudmenyfunktioner 

 

Gå in i huvudmenyn 

1. Gå in i huvudmenyn med ett långt tryck på M (7) -knappen. 

2. Tryck på HÖGER (6) och VÄNSTER (8) knapparna för att växla mellan 

huvudmenyns funktioner. 

3. Öppna underposter i huvudmenyn med ett kort tryck på M (7) -knappen. 

4. För att avsluta ett underobjekt i huvudmenyn, tryck och håll ned M (7) -

knappen. 

5. Automatisk utgång från huvudmenyn sker efter 10 sekunders inaktivitet. 

Allmän bild av menyn: 

 

 



Ikon Ljusstyrka 

Det här menyalternativet ställer in ljusstyrkan för ikonerna på enhetens 

display. 

1. Tryck och håll ned M (7) -knappen för att gå in i huvudmenyn. 

2. Välj undermeny Ikon Ljusstyrka med HÖGER (6) och VÄNSTER (8) 

knapparna. 

3. Ett kort tryck på M (7) -knappen öppnar undermenyn. 

4. Ändra ljusstyrkan för ikonerna med HÖGER (6) och VÄNSTER (8) knappar. 

5. Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (7) -knappen. 
 

Mikrofon 

Med det här alternativet kan du aktivera (eller inaktivera) mikrofonen för 

att spela in ljud under videoinspelning. 

1. Tryck och håll ned M (7) -knappen för att gå in i huvudmenyn 

2. Välj Mikrofon alternativ med HÖGER (6) och VÄNSTER (8) knappar. 

3. Ett kort tryck på M (7) -knappen öppnar undermenyn. 

4. Tryck på HÖGER (6) eller VÄNSTER (8) knapparna för att slå på eller av 

mikrofonen. 

5. Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (7) -knappen. 
 

Wi-Fi-inställningar 

Med det här alternativet kan du konfigurera enheten så att den fungerar 

på ett Wi-Fi-nätverk. 

Obs: Wi-Fi slås på/av med ett långt tryck på VÄNSTER (8) knappen. 

1. Tryck och håll ned M (7) -knappen för att gå in i huvudmenyn. 

2. Välj undermenyn Wi-Fi Settings med hjälp av HÖGER (6) och 

VÄNSTER (8) knappar. 

3. Ett kort tryck på M (7) -knappen öppnar undermenyn. 



4. Välj önskat menyalternativ med HÖGER (6) och VÄNSTER (8) knapparna. 
 

Lösenordsinställningar 

Denna undermeny låter dig ställa in ett lösenord för att komma åt 

enheten från en extern enhet. Detta lösenord används när en extern 

enhet (t.ex. en smartphone) kopplas till enheten. 

1. Ett kort tryck på M- knappen (7) öppnar undermenyn  

 

Lösenordsinställningar .  

2. Standardlösenordet (12345678) visas på skärmen. 

3. Ställ in önskat lösenord med HÖGER (6) och VÄNSTER (8) knapparna. 

HÖGER - knappen ökar värdet och VÄNSTER -knappen minskar det. Tryck 

på knappen M (7) för att växla mellan siffrorna. 

4. Tryck och håll ned M (7) -knappen för att spara lösenordet och stänga 

undermenyn. 

 

Inställning av åtkomstnivå 

Den här underfunktionen gör att du kan konfigurera lämplig åtkomstnivå 

till din enhet som görs tillgänglig för Stream Vision-appen. 

• Ägarnivå . En Stream Vision-användare har full tillgång till enhetens alla 

funktioner. 

• Gästnivå . En Stream Vision-användare kan bara se videofilmer från 

enheten i realtid. 

  

1. Ett kort tryck på M (7) -knappen öppnar undermenyn Access Level Setup 

. 

2. Välj Ägare eller Gäst med HÖGER (6) och VÄNSTER (8) knapparna. 

3. Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (7) -knappen. 
 



Allmänna Inställningar 

1. Tryck och håll ned M (7) -knappen för att gå in i huvudmenyn. 

2. Välj undermenyn Allmänna inställningar med knapparna HÖGER (6) 

och VÄNSTER (8) . 

3. Ett kort tryck på M (7) -knappen öppnar undermenyn. 

4. Välj önskat menyalternativ med HÖGER (6) och VÄNSTER (8) knapparna. 

Detta menyalternativ låter dig programmera följande inställningar: 

 

Språk 

1. Ett kort tryck på M (7) -knappen öppnar undermenyn Språk .  

2. Välj ett av de tillgängliga gränssnittsspråken (engelska, franska, tyska, 

spanska eller ryska) med HÖGER (6) och VÄNSTER (8) knapparna. 

3. Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (7) -knappen. 
 

Datum 

1. Ett kort tryck på M (7) -knappen öppnar undermenyn Datum . 

2. Datumet visas i formatet dd/mm/åååå (01/01/2022). 

3. Ställ in önskat år, månad och dag med HÖGER (6) och VÄNSTER (8) -

knapparna ( HÖGER- knappen (6) ökar värdet och VÄNSTER-knappen (8) 

minskar det). Tryck på knappen M (7) för att växla mellan siffrorna. 

4. För att spara ditt valda datum och stänga undermenyn, tryck och håll ned 

M (7) -knappen. 
 

Tid 

1. Ett kort tryck på M- knappen (7) öppnar undermenyn Tid . 

2. Välj tidsformat (24-timmarsklocka eller AM/PM) genom att trycka på 

HÖGER (6) och VÄNSTER (8) knapparna. 

3. Tryck på M (7) -knappen för att gå till timinställningen. 



4. Ställ in timmen med knapparna HÖGER (6) och VÄNSTER (8) . HÖGER -

knappen (6) ökar värdet och VÄNSTER-knappen (8) minskar det. 

5. Tryck på M (7) -knappen för att gå till minutinställningen. 

6. Ställ in minuten genom att trycka på HÖGER (6) och VÄNSTER (8) 

knapparna. 

7. För att spara din valda tid och stänga undermenyn, tryck och håll ned M 

(7) -knappen. 
 

Standardinställningar 

1. Ett kort tryck på M (7) -knappen öppnar undermenyn 

Standardinställningar . 

2. Välj alternativet 'Ja' för att återställa till fabriksinställningarna eller 'Nej' 

för att avbryta med HÖGER (6) och VÄNSTER (8) knappar. 

3. Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (7) -knappen. 

Följande inställningar kommer att återställas till fabriksinställningarna 

innan de ställs in av användaren: 

• Ljusstyrka - 10 

• Kontrastnivå – 8 

• Språk – engelska 

• Wi-Fi – av (standardlösenord) 

• Automatisk avstängning – av 

Formatera 

Om du formaterar det inbyggda minneskortet raderas alla inspelade filer 

permanent. 

Uppmärksamhet! Se till att du inte längre behöver filerna som ska 

raderas eller skapa en säkerhetskopia på andra media. 

1. Ett kort tryck på M (7) -knappen öppnar undermenyn Format . 



2. Välj alternativet 'Ja' för att formatera eller 'Nej' för att avbryta med 

HÖGER (6) och VÄNSTER (8) knapparna. 

3. Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (7) -knappen. 
 

Automatisk avstängning 

Denna funktion gör att du kan aktivera automatisk avstängning av 

enheten efter en viss tid när den lutar upp eller ner mer än 70°, eller 

höger eller vänster med mer än 30°. Under tiden bör enhetens kontroller 

inte aktiveras. 

1. Tryck och håll ned M (7) -knappen för att gå in i huvudmenyn. 

2. Välj menyn Autoavstängning med HÖGER (6) och VÄNSTER (8) 

knapparna. 

3. Ett kort tryck på M (7) -knappen öppnar undermenyn. 

4. Använd HÖGER (6 ) och VÄNSTER (8) knapparna för att välja den 

tidsperiod efter vilken enheten automatiskt stängs av ( 1 min; 3 min; 5 

min ), eller välj "Stäng av" om du vill inaktivera den automatiska 

avstängningen fungera. 

5. Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (7) -knappen. 

Obs: statusfältet visar statusikonen för automatisk avstängning 1 min. 

 

Enhetsinformation 

1. Tryck och håll ned M (7) -knappen för att gå in i huvudmenyn. 

2. Välj menyn Enhetsinformation med HÖGER (6) och VÄNSTER (8) 

knappar. 

3. Ett kort tryck på M (7) -knappen öppnar undermenyn. 

Användaren har tillgång till följande information om enheten: 

• fullständiga namn 

• SKU-nummer 

• serienummer 



• Version av programvara 

• Version av hårdvara 

• Serviceinformation 
 

Bluetooth 

Slå på/av Bluetooth 

1. Tryck och håll ned M (7) -knappen för att gå in i huvudmenyn. 

2. Välj Bluetooth  undermeny med HÖGER (6) och VÄNSTER (8) 

knapparna. 

3. Ett kort tryck på M (7) -knappen öppnar undermenyn. 

4. Slå på/av Bluetooth med ett kort tryck på M (7) -knappen. 

5. Tryck och håll ned M (7) -knappen för att lämna undermenyn. 

Processen för att ansluta den trådlösa fjärrkontrollen beskrivs i avsnittet 

Fjärrkontrollsaktivering . 

 

Videoinspelning och fotografering 

Enheten är utrustad med en funktion för videoinspelning (och 

fotografering) av en observerad bild som sparas på det inbyggda 

minneskortet. 

Det rekommenderas att ställa in datum och tid (se avsnittet Allmänna 

inställningar ) innan du använder foto- och videofunktionerna. 

Den inbyggda inspelaren fungerar i två lägen: 

• Foto (fotografi; i det övre högra hörnet av displayen kan du se en ikon 

). Om det uppskattade antalet bilder som kan sparas på Flash-kortet är 

fler än 100, visas meddelandet ">100". 

• Video (videoinspelning; en ikon visas i det övre vänstra hörnet av 

displayen, den totala återstående inspelningstiden givet den aktuella 

upplösningen i formatet TT:MM:SS (timmar: minuter: sekunder). 



För att växla mellan video- och fotolägen , tryck och håll ner HÖGER- 

knappen (6) . Växla mellan lägena växlar Video –> Foto –> Video ... 

Fotoläge. Fotografera en bild 

1. Växla till fotoläge med ett långt tryck på HÖGER- knappen (6) . 

2. För att ta ett foto, tryck kort på HÖGER-knappen (6) . Bilden fryser i 0,5 

sek. 

3. Fotot sparas i internminnet. 

Videoläge Spela in videoklipp 

1. Växla till videoläge med ett långt tryck på HÖGER- knappen (6) . 

2. Ikonen och den återstående inspelningstiden i formatet TT:MM 

(timmar:minuter) visas i det övre vänstra hörnet, till exempel 5:12*. I 

statusfältet visas videoinspelningens status kontinuerligt. 

3. Starta videoinspelning med ett kort tryck på HÖGER (6) -knappen. 

4. När videoinspelningen startar försvinner ikonen och REC-ikonen och 

timern i MM:SS-format (minuter:sekunder) visas. 

5. Tryck kort på HÖGER-knappen (6) för att pausa eller återuppta 

videoinspelningen. 

6. Stoppa videoinspelningen genom att trycka och hålla ned HÖGER (6) -

knappen. 

7. Videofiler lagras på det interna minneskortet: 

• Efter att ha stängt av videobandspelaren; 

• När du stänger av enheten om inspelaren hade varit påslagen; 

• Om minneskortet är fullt eller om minnet blir fullt under en 

videoinspelning (meddelandet "Minne fullt" visas på displayen). 

* en ikon kommer att visas i 2 sekunder och försvinner sedan. När 

knappen HÖGER (6) eller M (7) trycks kort igen, kommer en ikon att visas 

och inspelningstimern visar den aktuella tiden för videoinspelningen. 

 

 



Notera: 

• Du kan gå in i och navigera i menyn under videoinspelning. 

• Inspelade videor och fotografier sparas på enhetens inbyggda minneskort 

i formatet: img_xxx.jpg (för foton); video_xxx.mp4 (för video). xxx - 

tresiffrig gemensam filräknare (för foton och video). 

• Räknaren som används för namnen på multimediafiler kan inte 

återställas. 

• Om en fil raderas från mitten av listan tas inte dess nummer av en annan 

fil. 

• När räknaren är full skapas en ny mapp – img_xxxx, där xxxx är 

filräknaren. 

• Den maximala varaktigheten för en inspelad videofil är 5 minuter. När 

denna tid löper ut spelas en video in på en ny fil. Antalet filer begränsas av 

kapaciteten hos enhetens inbyggda minne. 

• Kontrollera regelbundet det lediga minnet på det interna minneskortet, 

flytta bilder och fotografier till andra lagringsmedia för att frigöra 

utrymme. 

• Grafisk information (statusfält, ikoner etc.) visas i inspelade videofiler och 

foton. 
 

Wi-Fi-funktion 

Enheten har en funktion för trådlös kommunikation med externa enheter 

(smarttelefon eller surfplatta) via Wi-Fi. 

• Slå på den trådlösa anslutningsmodulen med ett långt tryck på VÄNSTER 

(8) knapp. 

Trådlös funktion visas i statusfältet i följande: 

Anslutningsstatus Indikation på statusfältet 

Wi-Fi frånkopplat Ingen ikon 

Wi-Fi aktiverat av användaren, Wi-

Fi-anslutning på enheten pågår 
 



Wi-Fi är på, ingen anslutning till 

enheten 
 

Wi-Fi är på, enheten är ansluten 
 

• Enheten känns igen av en mobil enhet under etiketten "Forward F_XXXX", 

där XXXX är de fyra sista siffrorna i serienumret. 

• När lösenordet har angetts på den mobila enheten (för mer information 

om att ställa in ett lösenord, se underavsnittet Lösenordsinställningar i 

avsnittet Wi-Fi-inställningar ) och anslutningen har upprättats ändras 

ikonen i statusfältet till , videon signalen på den mobila enhetens 

skärm startar efter att "sökarknappen" har aktiverats på skärmen på den 

mobila enheten. Ikonen i statusfältet ändras till . 

Obs: du kan konfigurera den nödvändiga åtkomstnivån till din enhet som 

beviljas Stream Vision-applikationen i undersektionen Access Level Setup 

i Wi-Fi-inställningarna menydelen. 

 

Display Off-funktion 

När den här funktionen används växlar enheten till standbyläge, vilket gör 

att den snabbt kan stängas av vid behov. 

 

  

1. När enheten är på, tryck och håll ner ON/OFF-knappen (9) i mindre än 3 

sekunder. Displayen blir tom och meddelandet Display Off. 

2. Tryck kort på ON/OFF- knappen (9) för att slå på displayen. 

3. När du trycker och håller ned ON/OFF -knappen (9), visar displayen 

meddelandet Display Off med en nedräkning. Om du håller knappen 

intryckt under nedräkningen stängs enheten av helt. 
 



SumLight™-funktion 

SumLight™-funktionen ökar avsevärt CMOS-arrayens känslighet vid en 

minskning av ljusnivån, vilket möjliggör observation under förhållanden 

med svagt ljus utan att använda IR-belysningen. 

1. För att aktivera SumLight™-funktionen, tryck kort på VÄNSTER (8) -

knappen. 

2. Tryck på VÄNSTER (8) -knappen en gång till för att stänga av. 

3. SumLight™-ikonen (på eller av ) visas i statusfältet. 

OBS! När SumLight™-funktionen är aktiverad ökar brusnivån i bilden, 

bildhastigheten minskar och bilden saktar ner. Alla skarpa rörelser av 

enheten kan göra att bilden blir "suddig". Sådana effekter är inte defekter. 

Lysande vita prickar (pixlar) kan vara synliga på enhetens display. Antalet 

punkter kan öka när SumLight™-funktionen är aktiverad. Detta beror på 

särdragen hos denna funktion och är inte heller en defekt. 

 

Trådlös fjärrkontroll 
 

Beskrivningar av kontroller 

(Köps separat) 

Den trådlösa fjärrkontrollen duplicerar funktionerna att stänga av 

enheten, stänga av displayen, styra IR-belysningen, videoinspelning och 

fotografering, och den tillåter navigering genom menyn. 

 

  Styrenhet (32) Knapp (33) Knapp (34) Knapp (35) 

Kort tryck Gå in i snabbmenyn 

och 

undermenyerna i 

huvudmenyn / 

Slå på displayen Slå på IR-

belysningen /  

växla IR-

effektnivån 

Starta 

videoinspelning / 

Ta ett foto 



bekräfta valet / 

Växla till nästa 

punkt i 

snabbmenyn 

Långt tryck Gå in i/stäng 

huvudmenyn / 

Stäng snabbmenyn 

Stäng av skärmen / 

Stäng av enheten 

Stäng av IR-

belysningen 

Växla till foto-

/videoläge 

Medurs 

rotation 

Snabb

meny 

Öka parametern 

 

Huvud

meny 

Navigera 

nedåt/medurs 

Vridning 

moturs 

Snabb

meny 

Minska parametern 

Huvud

meny 

Navigera 

uppåt/moturs 

 

Fjärrkontrollaktivering 

1. Slå på Bluetooth-modulen (se avsnittet Bluetooth ). 

2. I avsnittet Bluetooth på menyn, använd HÖGER (6) och VÄNSTER (8) 

knappar för att välja menyalternativet Skanna .  

3. Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (7) -knappen. 

4. Tryck och håll ned valfri knapp på fjärrkontrollen. Fjärrkontrollen är synlig 

i Bluetooth-nätverket och kan anslutas under denna tid. 

5. Använd HÖGER (6) och VÄNSTER (8) knapparna för att välja 

fjärrkontrollen från rullgardinsmenyn som visas. 

6. Bekräfta ditt val med ett kort tryck på M (7) -knappen. 

Anmärkningar: 

• När den är ihopparad kan fjärrkontrollen styra Pulsar-enheten. 

• Framöver kommer fjärrkontrollen automatiskt att ansluta till den  

ihopparade enheten när den är inom synlig räckvidd.  



• Namnet på fjärrkontrollen och dess batteriladdningsnivå visas i listan över 

ihopparade enheter längst ner på displayen i Bluetooth- delen av 

menyn. 
 

Använda Weaver-skena 

Enheten är utrustad med en Weaver-skena (15) som gör att användaren 

kan montera extra tillbehör. 

Du måste först ta bort den avtagbara IR-belysningen (se avsnittet Ta bort 

IR-belysningen ). 

 

Stream Vision 2 

Forwardenheter stöder Stream Vision och Stream Vision 2 mobilappar 

som låter dig strömma bilder i realtid från din enhet till din smartphone 

eller surfplatta via Wi-Fi. 

Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen – Stream 

Vision 2. 

  

 

. 

  

 

 



Programvaruuppdatering 

Stream Vision 2 

1. Ladda ner gratis Stream Vision 2-appen i Google Play eller App Store . 

2. Anslut din Pulsar-enhet till din mobila enhet (smarttelefon eller surfplatta). 

3. Starta Stream Vision 2 och gå till avsnittet "Inställningar". 

4. Välj din Pulsar-enhet och tryck på "Kontrollera firmwareuppdatering". 

5. Vänta tills uppdateringen laddas ner och installeras. Pulsar-enheten 

startar om och är redo att användas. 

Viktigt : 

• om din Pulsar-enhet är ansluten till telefonen, slå på mobil dataöverföring 

(GPRS/3G/4G) för att ladda ner uppdateringen; 

• om din Pulsar-enhet inte är ansluten till din telefon men redan är listad i 

avsnittet "Inställningar" > "Mina enheter", kan du använda Wi-Fi för att 

ladda ner uppdateringen. 

Hitta svar på vanliga frågor om att använda Stream Vision 2 här . 

 

Stream Vision 

1. Ladda ner gratis Stream Vision-appen på Google Play eller App Store . 

2. Anslut din Pulsar-enhet till din mobila enhet (smarttelefon eller surfplatta). 

3. Starta Stream Vision och gå till avsnittet "Mina enheter". 

4. Välj din Pulsar-enhet och tryck på "Kontrollera uppdateringar". 

5. Vänta tills uppdateringen laddas ner och installeras. Pulsar-enheten 

startar om och är redo att användas. 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yukon.streamvision2
https://apps.apple.com/us/app/stream-vision-2/id1511736862
https://www.pulsar-nv.com/glo/support/faq/stream-vision/2649/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yukon.app&hl=en
https://apps.apple.com/gb/app/stream-vision/id1069593770


Viktigt : 

• om din Pulsar-enhet är ansluten till telefonen, slå på mobil dataöverföring 

(GPRS/3G/4G) för att ladda ner uppdateringen; 

• om din Pulsar-enhet inte är ansluten till din telefon men den redan finns i 

avsnittet "Mina enheter", kan du använda Wi-Fi för att ladda ner 

uppdateringen. 

  

Är din programvara uppdaterad? 

 

USB-anslutning 

 

1. Slå på enheten genom att trycka på ON/OFF -knappen (9) (datorn 

kommer inte att upptäcka enheten om den är avstängd). 

2. Anslut ena änden av USB-kabeln till enhetens microUSB-kontakt (14) och 

den andra änden till porten på din dator. 

3. Enheten upptäcks automatiskt av datorn och ingen installation av 

drivrutiner krävs. 

4. Två anslutningslägen visas på displayen: Power och Memory card . 

5. Välj anslutningsläge med HÖGER (6) och VÄNSTER (8) knapparna. 



6. Ett kort tryck på M (7) -knappen bekräftar valet. 

 

 

Anslutningsalternativ: 

Ström 

• När detta läge är valt används datorn av enheten som en extern 

strömkälla. En ikon visas i statusfältet. 

• Enheten fortsätter att fungera och alla funktioner är tillgängliga. 

• Batteripaketet som är installerat i enheten kommer inte att laddas. 

 

 

Minneskort 

• När detta läge är valt kommer enheten att kännas igen av datorn som ett 

flashkort. 

• Det här alternativet är utformat för att arbeta med filer som är lagrade i 

enhetens minne; enhetens funktioner är inte tillgängliga och enheten 

stänger av sig själv. Enheten fortsätter att fungera efter frånkoppling från 

datorn. 

• Om en video spelades in vid tidpunkten för anslutningen kommer 

inspelningen att upphöra och sparas. 

  

Inaktivera USB: 

• När du kopplar bort USB från enheten i strömläge , kommer enheten att 

fortsätta att fungera med batteripaketet, om det är tillgängligt och har 

tillräcklig laddning. 

• När USB-enheten kopplas bort från enheten som är ansluten i 

minneskortsläge förblir enheten påslagen. 
 



Teknisk inspektion 

En kontroll rekommenderas före varje användning av enheten. 

Kolla upp: 

• Externt utseende (det ska inte finnas några sprickor på huset). 

• Tillståndet för linserna på objektivet, digitalmodulens okular, monokulära 

och IR-belysningsinstrument (det får inte finnas några sprickor, fettfläckar, 

smuts eller andra rester). Torka av de yttre ytorna på metall- och 

plastdelar fria från damm, smuts och fukt med en mjuk bomullstrasa. 

• Batteriets skick (oavsett om det behöver laddas), elektriska kontakter på 

batteriet och IR-belysningen och kontakter för deras anslutning till 

enheten (det ska inte finnas några tecken på salter eller oxidation). 

• Kontrollerna ska fungera. 

• Den digitala modulen ska vara ordentligt och ordentligt fastsatt på den 

optiska enheten. 
 

Tekniskt underhåll och förvaring 

Tekniskt underhåll bör utföras minst två gånger om året och omfatta 

följande steg: 

• Torka av de yttre ytorna på metall- och plastdelar fria från damm och 

smuts med en bomullstrasa. 

• Rengör de elektriska terminalerna på batteripaketet och batterifacket på 

enheten med ett icke-fettigt organiskt lösningsmedel. 

• Kontrollera glasytorna på okularet och linsen. Ta vid behov bort damm 

och sand från linserna (helst med en beröringsfri metod). Rengöring av 

optikens yttre ytor bör göras med ämnen som är speciellt utformade för 

detta ändamål. 

• Förvara alltid enheten i sin bärväska, i ett torrt, välventilerat utrymme. Det 

är viktigt att ta bort batteripaketet under långvarig förvaring. 
 



Felsökning 

Enheten slås inte på 

Möjlig orsak 

Batteriet är helt urladdat. 

Lösning 

Ladda batteriet. 

 

Enheten fungerar inte från en extern strömkälla 

Möjlig orsak 

USB-kabeln är skadad. 

Lösning 

Byt ut USB-kabeln. 

  

Möjlig orsak 

Den externa strömförsörjningen är urladdad. 

Lösning 

Ladda den externa strömförsörjningen (vid behov). 

 

Smartphone eller surfplatta kan inte anslutas till enheten 

Möjlig orsak  

Enhetens lösenord har ändrats. 

Lösning 

Ta bort nätverket och anslut igen med lösenordet som sparats i enheten. 

  

Möjlig orsak 

Enheten är i ett område med för många Wi-Fi-nätverk som kan orsaka 

signalstörningar. 

Det finns en stark källa till elektromagnetisk störning i närheten. 

Lösning 



För att säkerställa en stabil Wi-Fi-anslutning, flytta enheten till ett område 

med färre eller inga Wi-Fi-nätverk. 

Se till att det inte finns några källor till elektromagnetisk störning i 

närheten (fungerande motorer, transformatorer, etc.). 

  

Saknade eller avbrutna sändningar via Wi-Fi 

Möjlig orsak 

Smarttelefonen eller surfplattan är bortom tillförlitlig Wi-Fi-räckvidd. Det 

finns hinder mellan enheten och signalmottagaren (t.ex. betongväggar). 

Lösning 

Flytta enheterna i sikte och inom räckhåll för Wi-Fi-signalen. 

  

 

Dålig bildkvalitet / Minskat detektionsavstånd 

Möjlig orsak 

Dessa problem kan uppstå under observation i ogynnsamma 

väderförhållanden (snö, regn, dimma, etc.). 

 

Bilden är för mörk 

Möjlig orsak 

Ljusstyrkan eller kontrasten är för låg. 

Lösning 

Justera ljusstyrkan eller kontrasten i snabbmenyn . 

 

Färgstaplar visas på displayen eller bilden försvinner 

Möjlig orsak 

Enheten utsattes för statiska laddningar under drift. 

Lösning 

När exponeringen för statiska laddningar är över kan enheten antingen 

starta om automatiskt eller behöva stängas av och slås på igen. 

 



Suddig bild av objektet 

Möjlig orsak 

Damm eller kondens på linsens inre eller yttre optiska ytor. 

Lösning 

Torka av de yttre optiska ytorna med en mjuk bomullstrasa. Torka den. 

Låt stå i 4 timmar i ett varmt rum. 

Möjlig orsak 

Objektivet fokuserar inte. 

Lösning 

Justera skärpan genom att vrida linsjusteringen. 

 

Displayen är inte centrerad 

Möjlig orsak 

Den digitala modulens position på den optiska enheten för dagsljus kräver 

justering. 

Lösning 

Ta bort adaptern och ställ in displayen i mitten av synfältet (se avsnittet 

Installera digital modul på den optiska enheten ). 

 

Enheten fokuserar inte 

Möjlig orsak 

Felaktig inställning. 

Lösning 

Justera enheten i enlighet med avsnittet Power on och Image Setting . 

Kontrollera de yttre ytorna på linsen och okularet; vid behov, torka dem 

fria från damm, kondens, frost, etc. I kallt väder kan du använda speciella 

anti-imbildningsbeläggningar (som till exempel för korrigerande 

glasögon). 

 

 



Den digitala modulen glider av den optiska enheten för dagsljus 

Möjlig orsak 

Adaptern är otillräckligt fastklämd. 

Olämplig insats har valts. 

Lösning 

Välj en lämplig insats och kläm fast adaptern enligt rekommendation (se 

avsnittet Installera digital modul på den optiska enheten ). 

 

Det går inte att öppna adapterklämman 

Möjlig orsak 

Olämplig insats har valts. 

 

Lösning 

Välj en lämplig insats. 

Kontrollera om det finns ett mellanrum mellan adapterns läppar. 

 

Fjärrkontrollen fungerar inte 

Möjlig orsak 

Bluetooth-modulen är inte påslagen. 

Lösning 

Slå på Bluetooth-modulen enligt instruktionerna (se avsnittet Bluetooth ). 

  

Möjlig orsak 

Fjärrkontrollen är inte aktiverad. 

Lösning 

Aktivera fjärrkontrollen enligt instruktionerna (se avsnittet  

Fjärrkontrollaktivering ). 

  

 

 



Möjlig orsak 

Fjärrkontrollen är utanför enhetens räckvidd. 

Lösning 

Återgå till enhetens täckningsområde. 

  

Möjlig orsak 

Fjärrkontrollens batteri låg. 

Lösning 

Installera ett nytt CR2032-batteri enligt följande: skruva loss skruvarna på 

fjärrkontrollens bakre kåpa, ta bort locket, installera ett nytt batteri och 

skruva fast locket med skruvar. 

 

Juridisk efterlevnad och ansvarsfriskrivning 

Uppmärksamhet! Vidarebefordra digitala mörkerseendeenheter kräver 

en licens om de exporteras utanför ditt land. 

Elektromagnetisk kompabilitet. Denna produkt uppfyller kraven i den 

europeiska standarden EN 55032: 2015, klass A. 

Varning: Användning av denna produkt i ett bostadsområde kan orsaka 

radiostörningar. 

Denna produkt kan ändras i takt med förbättringar av dess design. 

Reparationen av enheten är möjlig inom fem år. 

 

 


