
PULSAR AXION XQ38 
NAVODILA ZA UPORABO

Uporaba
Vključitev in nastavitev slike
Odstranite pokrovček za lečo (7). Pričvrstite ga na pas za roko, v katerega je vgrajen magnet.
Vključite napravo s pritiskom na gumb ON/OFF (5).
Vrtite obroč za nastavitev dioptrije (1), dokler niso ikone na zaslonu izostrene. 
Z obročem za ostrenje (6) izostrite opazovan predmet.
S pridržanjem gumba MENU (3) odprite glavni meni. Izberite želen način kalibracije: ročen 
(M), polavtomatski (SA) ali avtomatski (A).
Kalibrirajte sliko s pritiskom na gumb ON/OFF (5) (če ste izbrali polavtomatski ali ročni 
način). Če kalibrirate ročno, med kalibracijo namestite pokrovček za lečo (7).
Izberite želen način opazovanja (Forest – gozd, Identification – identifikacija, Rocks – skale, 
User – Uporabnik). V načinu 'User –- uporabnik' lahko v podmeniju spreminjate in shranite 
nastavitve svetlosti in kontrasta.
S pridržanjem gumba MENU (3) odprite glavni meni in izberite želeni barvni način (za več 
informacij o funkcijah glavnega menija si poglejte razširjeno različico teh navodil).
S pritiskom na gumb MENU (3) odprite podmeni, kjer lahko nastavite svetlost, kontrast in 
digitalni zoom (za več informacij o funkcijah podmenija si poglejte razširjeno različico teh 
navodil).
Ko ste zaključili z uporabo, izključite napravo s pridržanjem gumba ON/OFF (5).

Deli naprave
1. Obroč za nastavitev dioptrije
2. Gumb DOWN/REC 
3. Gumb MENU
4. Gumb UP/ZOOM 
5. Gumb za vključitev/izključitev/kalibriranje naprave
6. Obroč za ostrenje
7. Pokrovček za lečo
8. Navoj za namestitev trinožnega stojala
9. Priključek tipa USB Type-C



LED-indikator sporoča trenutno stanje naprave:
 

LED indikator Stanje naprave

Naprava je vključena

Naprava je vključena – snemanje je v teku

Naprava je vključena – nivo napolnjenosti baterije je 10 %

Naprava je vključena – snemanje je v teku, nivo napolnjenosti 
baterije je 10 %

Gumbi in njihove funkcije
Kratek pritisk gumba Pridržanje gumba

Gumb ON/OFF Vključitev naprave

Vključitev zaslona

Kalibracija naprave

Izključitev naprave

Izključitev zaslona

Gumb UP/ZOOM Preklop med načini 
opazovanja

Navigacija po meniju (gor, 
desno)

Digitalni zoom

Gumb MENU Vstop v podmeni

Preklop med posameznimi 
nastavitvami v podmeniju

Potrdi izbiro

Izhod iz podmenija

Vstop v glavni meni / izhod 
iz glavnega menija

Gumb DOWN/REC Pričetek snemanja / premor 
med snemanjem / 
nadaljevanje snemanja 

Fotografiranje

Navigacija po meniju (dol, 
levo)

Preklop med foto in video 
načinom

Prenehanje snemanja

Polnjenje baterije
Zraven termovizijskega monokularja Axion XQ dobite polnilno, litij-ionsko baterijo tipa APS 
5, ki jo lahko polnite s priloženim polnilcem (pred prvo uporabo mora biti baterija 
napolnjena).
1. način
Baterijo (10) vstavite v režo (18) na napravi.



USB-kabel (15) povežite s priključkom USB-C (9) na napravi.
Drugi del kabla (15) priključite v polnilni adapter (14).
Polnilni adapter (14) priključite v vtičnico 100-240 V (16).

2. način
Baterijo (10) vstavite na ustrezno mesto v polnilec (11) (pri nekaterih napravah je priložen, pri
drugih ga je potrebno kupiti posebej).
USB-kabel (15) povežite s priključkom USB-C na polnilnem adapterju (14).
Polnilni adapter (14) priključite v vtičnico 100-240 V (16).
Drugi del kabla (15) priključite v polnilec (13).
Na LED-indikatorju (12) se bo prikazal trenutno nivo napolnjenosti baterije (glejte tabelo 
spodaj).
Naenkrat lahko polnite dve bateriji (na polnilcu sta dve reži).

LED-indikator (12) med polnjenjem baterije



Nivo napolnjenosti baterije

Nivo napolnjenosti baterije je od 0 % do 25 %

Nivo napolnjenosti baterije je od 26 % do 50 %

Nivo  napolnjenosti baterije je od 51 % do 80 %

Nivo napolnjenosti baterije je od 81 % do 99 %

Baterije je napolnjena. Lahko jo odstranite iz polnilca.

Baterija je okvarjena/poškodovana. Ne uporabljajte je.

LED-indikator (12) v načinu 'standby'*

Nivo napolnjenosti baterije

Nivo napolnjenosti baterije je od 0 % do 25 %

Nivo napolnjenosti baterije je od 26 % do 50 %

Nivo  napolnjenosti baterije je od 51 % do 80 %

Nivo napolnjenosti baterije je od 81 % do 99 %

Baterije je napolnjena. Lahko jo odstranite iz polnilca.

Baterija je okvarjena/poškodovana. Ne uporabljajte je.

*način 'standby' – način, pri katerem so baterije nameščene v polnilec, ta pa ni priključen v 
polnilni adapter. V tem načinu je prikaz viden 10 sekund.
Pozor! Če uporabljate polnilni adapter, ki ne podpira hitrega napajanja, LED-indikator utripa 
3-krat počasneje, čas polnjenja pa se podaljša.
Polnilec se med hitrim napajanjem segreje, zato je na polnilcu hladilna reža.

Namestitev baterije
Na polnilno baterijo (10) namestite zaklepni del (17). 
Polnilno baterijo (10) vstavite v režo na napravi Axion (18).
Zavrtite zaklepni del (17) v smeri urinega kazalca in s tem pričvrstite baterijo (10) na ustrezno
mesto.
Če želite odstraniti baterijo (10), zavrtite zaklepni del (17) v nasprotno smer urinega kazalca.



Aplikacija Stream Vision
Prenesite aplikacijo Stream Vision, če želite sliko, vidno skozi vašo napravo, predvajati na 
pametnem telefonu ali tablici. Navodila za uporabo aplikacije so dostopna na spletu: 
www.pulsar-vision.com.

 

Specifikacije
Model AXION XQ38
SKU 77427
Mikrobolometer
Tip nehlajen
Ločljivost, piksli 384x288
Osveževanje slike, Hz 50
Velikost piksla, µm 17
Optične lastnosti
Povečava, x 3.5
Neprekinjen digitalni 
zoom, x

3.5–14

Digitalni zoom, x 2/4
Premer leče, mm 38
Zaslonka 1.2
Najmanjša razdalja, kjer 
je še možno izostriti sliko, 
m

3 

Premer izhodne zenice, 
mm

3.5

Kotno vidno polje (HxV), 
stopinje

9.8x7.4



Linearno vidno polje, m na
100 m

17.2

Nastavitev dioptrije, D +4/-5
Maksimalen doseg naprave
za opazovanje živali v 
velikosti srnjadi, m

1350

Zaslon
Tip AMOLED
Ločljivost, piksli 1024x768
Lastnosti delovanja
Napajalnik 3–4.2 V
Tip baterije / izhodna 
napetost

Litij-ionska baterija tipa APS5

Kapaciteta baterije 4900 mAh
Izhodna napetost DC 3.7 V
Zunanja napetost 5 V–15 V (USB tipa C)
Čas delovanja baterije, ure
(pri 22 °C)*

5

Stopnja zaščite, IP 
(IEC60529)

IPX7

Kompatibilnost z 
aplikacijo Stream Vision

Da

Temperatura, pri kateri 
naprava deluje, °C

–25 °C–+40 °C

Dimenzije, mm 167x49x73
Teža (brez baterije), kg 0.35
Video snemalnik
Ločljivost, piksli 1024x768
Oblika zapisa .mp4 (video) / .jpg (slika)
Spomin 16 GB
WI-FI
Frekvenca 2.4 GHz
Standard (merilo) 802.11 b/g/n
Maksimalen doseg signala, 
m**

Do 15

*Čas delovanja baterije je precej odvisen od uporabe Wi-Fi povezljivosti in snemalnika.
**Doseg Wi-fi signala je odvisen še od drugih faktorjev, npr. prisotnost ovir, drugih Wi-Fi 
omrežij, itd.
Možno je, da bo naprava v prihodnosti posodobljena z namenom izboljšanja uporabniške 
izkušnje.
Trenutna različica navodil je dostopna na spletni strani www.pulsar-vision.com

Vsebina paketa
 Termovizijski monokular Axion XQ
 Baterija APS 5
 2 zaklepna dela za baterijo APS 5
 Polnilec
 Polnilni adapter
 USB-C-kabel

http://www.pulsar-vision.com/


 Torbica
 Pas za roko
 Navodila za uporabo
 Čistilna krpica
 Garancijski list
 Adapter za montiranje naprave na trinožno stojalo
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