
Termisk monokikare

AXION 2 LRF Snabbguide

Instruktionsbok översatt med Google Translate. 



Installera Stream Vision 2-applikationen för att ladda ner filer, uppdatera firmware, styra 
enheten med fjärrkontroll och sända bilder från din enhet till en smartphone eller surfplatta 
via WiFi.
Detaljerade instruktioner finns på: www.pulsar-vision.com





Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av andra procedurer än de 
som anges här kan resultera i farlig strålningsexponering.



OBS! Axion termiska monokular kräver 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.
Denna produkt kan ändras i takt med förbättringar av dess design.
Reparationen av enheten är möjlig inom 5 år.
Den aktuella versionen av snabbstartsguiden finns på webbplatsen 
www.pulsar-vision.com.
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EN Termisk monokikareAXION 2 LRF 
Beskrivning
Axion 2 LRF termiska monokikare are designed 
är designade
för användning både på natten och under dagen och ger exceptionell 
bildkvalitet även i ogynnsamma väderförhållanden (dimma, smog, 
regn) och bortom hinder som grenar, högt gräs, tätt lövverk, etc. som 
annars hindrar målupptäckt. 
Axion 2 LRF värmekamera är designad för olika applikationer 
inklusive jakt, observation, säkerhet, terrängorientering, sök- och 
räddningsoperationer, etc.
Axion 2 LRF värmekamera är utrustade med en inbyggd 
laseravståndsmätare med en räckvidd på upp till 1000 m och en 
mätnoggrannhet på ± 1 m.

Innehåll 
y Axion 2 LRF termisk monokikare
y АPS 5 återuppladdningsbart batteri
y 2 batterilock
y Strömadapter
y USB -C kabel
y Fodral
y Handrem
y Snabbguide
y Linsduk
y Garanti
y Stativadapter

Komponenter och kontroller
1. Okulardioptrijusteringsring
2. LED Indikator 
3. NER/REC-knapp
4. MENY-knapp
5. UPP/ZOOM-knapp
6. ON/OFF/Kalibreringsknapp 
7. Linsfokusratt
8. Linslock
9. USB-C anslutare
10. Adaptergänga för stativ
11. Laseravståndsmätare
12. LRF-knapp
13.  Batterilock
14. Batterifack
15. АPS 5 batteri
16. APS 5 batteriladdare (Säljs separat)
17. USB-C laddningsport
18. LEDindikator för laddaren
19. USB-C-kabel
20. Strömadapter
21. Stativadapter

En detaljerad användarmanual finns tillgänglig via en QR-kod eller på 
webbplatsen www.pulsar-vision.com i avsnittet Support /Manuals / 
Axion 2 LRF 
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EN Komma igång
y Före första användningen ska batteriet (15) laddas enligt 

instruktionerna.
y Sätt in det uppladdningsbara batteriet (15) längs med guiden i 

batterifacket (14).
y Öppna linsskyddet (8). Fäst locket med remmen med den inbyggda 

magneten i locket.
y Tryck kort på ON/OFF-knappen (6) för att slå på enheten.
y Justera okularets dioptriring (1) tills symbolerna i displayen är 

skarpa. 
y Vrid objektivets fokusring (7) för att fokusera på objektet som 

observeras..
y Gå in i huvudmenyn med ett långt tryck på MENU-knappen (4) och 

välj önskat kalibreringsläge: manuell (M), halvautomatisk (SA) eller 
automatisk (A).

y Kalibrera bilden genom att kort trycka på ON/OFF-knappen
(6) (om SA- eller M-kalibreringsläget har valts). Stäng linsskyddet 
när du kalibrerar manuellt.

y Välj önskad förstärkningsnivå ("Normal", "Hög", “Ultra”) genom att 
kort trycka på UPP-knappen (5).

y

y

Gå in i huvudmenyn med ett långt tryck på MENU-knappen (4) 
och välj lämplig färgpalett (för mer information se avsnittet 
Huvudmeny i den fullständiga versionen av manualen).

Aktivera snabbmenyn genom att kort trycka på MENU-knappen 
(4) för att justera skärmens ljusstyrka, kontrast och jämna digitala 
zoom (se avsnittet Snabbmeny i den fullständiga handboken för 
detaljer).

y Tryck kort på LRF-knappen (12) för att starta avståndsmätaren. 
Avståndsmätarkorset visas i mitten av displayen. Tryck kort på 
LRF-knappen (12) för att mäta avståndet. Tryck och håll ner 
LRF-knappen (12) i 2 sekunder för att mäta avståndet i 
skanningsläge.

y Stäng av enheten efter avslutad användning genom att trycka länge på 
ON/OFF-knappen (6).

Knappfunktioner
(6) ON/OFF-knapp 
Enheten är av: Slå på enheten: kort tryck på ON/OFF-knappen (6).

Enheten är på: Stäng av enheten: håll inne ON/OFF-knappen (6)
 i mer än 3 sekunder. 
Stäng av displayen: håll inne ON/OFF-knappen 
(6) i mindre än 3 sekunder.
Slå på displayen: kort tryck på ON/OFF-knappen 
(6).
Mikrobolometerkalibrering: kort tryck på ON/OFF-
knappen (6).

(3) NER/REC-knapp
Enheten är i
Videoläge

Starta/pausa/återuppta videoinspelning: kort 
tryck på NER/REC-knappen (3).
Stoppa videoinspelning: långt tryck på NER/REC-
knappen (3).
Växla till fotoläge: tryck länge på NER/REC-knappen 
(3).
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Enheten är i
Fotoläge:

Ta ett foto: kort tryck på NER/REC-knappen (3).

Växla till videoläge: långt tryck på NER/REC-knappen 
(3).

I snabbmenyn: Minska värdet: kort tryck på NER/REC-knappen (3).

I huvudmenyn: Menynavigering ner/vänster: kort tryckning på 
NER/REC-knappen (3).

(4) MENYKNAPP
Enheten är på: Gå in i snabbmenyn: kort tryck på MENU-knappen (4).
 

Gå in i huvudmenyn: Håll nere MENY-knappen 
(4).

I snabbmenyn: Navigering uppåt: kort tryck på MENY-knappen 
(4).
Avsluta snabbmenyn:  håll inne MENY-knappen (4).

I huvudmenyn: Bekräfta val: kort tryck på MENY-knappen (4).

Avsluta undermenyn utan att bekräfta val: lång 
tryckning på MENY-knappen (4).
Avsluta huvudmenyn: tryck länge på MENY-knappen 
(4).

(5) UPP/ZOOM-knapp
Enheten är på: Växla förstärkningsnivåer: kort tryck på UPP/ZOOM-

knappen (5). 
Styr diskret digital zoom: långt tryck på UP/ZOOM-
knappen (5).

I snabbmenyn Öka värdet: kort tryck på UPP/ZOOM-knappen 
(5).

I huvudmenyn: Menu navigation up/right: short press of the UP/
ZOOM button (5).

(12) LRF-knapp
Enheten är på: Slå på avståndsmätaren/mätavståndet: 

kort tryck på LRF-knappen (12). 
Aktivera SCAN-läge: långt tryck på LRF-
knappen (12).

SCAN-läge: Avaktivera SCAN-läge: kort tryckning på LRF-knappen.
Stäng av avståndsmätaren: långt tryck på LRF-
knappen (12).
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EN Specifikationer
Modell  LRF XQ35  LRF XG35  
SKU 77479 77477
Mikrobolometer 384x288 px @ 17 μm, 50 Hz 640x480 px @ 12 μm, 50 Hz
Optiska specifikationer
Lins, mm F35 / 1.0
Förstoring, x 2-8 2.5-20
Synfält (HxV), ° 10.7х8 12.5x9.4
Detektionsavstånd (objekt av "hjorttyp"), m/y 1300 / 1421.7 1750 / 1913.8
Display
Typ / Upplösning, px AMOLED / 640x400 AMOLED / 1024x768
Driftfunktioner
Batterityp / Kapacitet APS 5 Li-ion Battery Pack / 4900 mAh
Extern Strömkälla 5 V, 9 V (USB Type-C Power Delivery)
Max. Batteridrifttid vid t = 22 °C, h* 11 7
Skyddsgrad, IP kod (IEC60529) IPX7
Drifttemperatur, °С / °F -25 … +40 / -13 – +104
Dimensioner, mm / tum 152x74x75 / 5.98x2.91x2.95
Vikt (utan batteri), kg/oz 0.35 / 12.34
Laseravståndsmätare
Maximalt Mätavstånd, m/y** 1000
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* Den faktiska drifttiden beror på intensiteten av att använda Wi-Fi, 
videobandspelare, laseravståndsmätare.
**Beror på objektets egenskaper under observation och 
miljöförhållanden



www.pulsar-vision.com




