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LASERSKA IR SVETILKA PULSAR L-808S / L-915 

NAVODILO ZA UPORABO 

 

 

1. VSEBINA PAKETA 

 Pulsar laserska IR svetilka 

 Transportna torba 

 Adapter za pritrditev na druge naprave 

 Čistilna krpica 

 Navodila za uporabo 

 

2. OPIS 

Močna IR svetilka Pulsar L-808S/L-915 zagotavlja dodatno 

infrardečo (IR) osvetlitev med opazovanjem z nočno napravo 

tako v slabim svetlobnih razmerah, kot v popolni temi. 

Svetilka L-915 deluje v nevidne območju, ki zagotavlja 

prikrito opazovanje. Lastnosti laserskih IR svetilk: 

 poveča obseg opazovanja, 

 bolj natančna identifikacija opazovanega objekta, 

 detajlnejša slika opazovanega objekta, 

 prilagodljiv snop, 

 prilagodljiva moč glede na pogoje opazovanja. 

 

Svetilka je opremljena z Weaver letvijo, ki omogoča pritrditev dodatnega IR osvetljevalca na druge 

Pulsar naprave kot so digitalni strelni daljnogledi (Digisight), digitalni monokularji (Recon) ali nočni 

strelni daljnogledi, ki temeljijo na tubi* (Sentinel Gen.1, Sentinel GS, Sentinel G2+, Phantom G2+, 

G3) . *Ti modeli so primerni samo za uporabo z Pulsar L-808S. 

 

Svetilka je opremljena še z adapterjem, ki omogoča pritrditev naprave na katerokoli Pulsar (ali drugo) 

nočno napravo. Obe svetilki sta primerni tudi za samostojno uporabo. 

 

 

3. VARNOSTNA PRAVILA 

 Svetilka je skladna standardu IEC60825-1 (Class 1), kar zagotavlja varnost naprave. Vseeno 

pa priporočamo, da se izogibate neposrednemu pogledu v delujoče laserske diode. 

 Napravo odstranite od bližine vode ali vlažnega okolja. 

 Naprave ne razstavljajte ali popravljate, saj se v tem primeru garancija izniči. 

 

 

4. UPORABA 

 Svetilko vzemite iz transportne torbe. 

 Odvijte vijak na zaščitnem pokrovu baterij v nasprotni smeri urinega kazalca za 90⁰, odstranite 
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zaščitni pokrov, vstavite dve AA bateriji (kot je prikazano na sliki) ter zaprite pokrov in 

privijte vijak. 

 Svetilko pritrdite na Weaver letev (1) in privijte vijak. 

 Z pritiskom na gumb »ON/OFF« (2) vključite svetilko. Prižgal se bo LED indikator zelene 

barve (5). V primeru praznih baterij se bo prižgal LED indikator rdeče barve. 

 Za nastavitev snopa žarka vrtite nosilec objektiva (3). 

 Za nastavitev moči osvetljevalca vrtite krmilnik (4). 

 Za izklop svetilke ponovno pritisnite gumb »ON/OFF«. LED indikator ugasne. 

 

OPOZORILO: Če morate spremeniti pozicijo IR žarka, zavrtite zaklepni obroč (6) za 5-10 stopinj v 

nasprotni smeri urinega kazalca. Prečno premikajte nosilec objektiva (3) tako, da se bo IR žarek 

ujemal s sliko, ki jo opazujete skozi nočno napravo. Zategnite zaklepni obroč (6). 

 

 

5. NEGA IN VZDRŽEVANJE 

 

 Ohišje naprave očistite s suho, čisto krpo. Ne uporabljajte nobenih kemičnih čistil. 

 Prah ali umazanijo odpihnite ali odstranite z mehkim čopičem. 

 Optične dele (leče) naprave očistite s katerokoli krpo, ki je namenjena čiščenju leč. Ne vlivajte 

čistila za leče direktno na leče. 

 Na lečah se lahko pojavi kondenz, kar je normalno, če napravo prinesete iz hladnega okolja v 

topel prostor. Kondenz bi moral izginiti v roku ene ure.  

 

 

6. ODPRAVLJANJE TEŽAV 

 

 Neenakomeren (neenoten) IR žarek 

Očistite lečo, kot je opisano v poglavju 5 »Nega in vzdrževanje«. 

 

 Svetilka ne deluje 

Preverite ali so baterije pravilno nameščene, preverite pravilno polariteto. Očistite kontakte v 

predalu za baterije ali na pokrovčku. 

 

 Slab žarek IR svetilke 

Očistite lečo, kot je opisano v poglavju 5 »Nega in vzdrževanje«. Z zasukamo krmilnika (4) 

nastavite večjo moč svetilke ali pa zavrtite nosilec objektiva (3) za nastavitev snopa. 

 

 Komaj vidna tekstura 

Na zaslonu se lahko ob vklopu laserskega IR osvetljevalca pojavi komaj vidna tekstura, ki ne 

vpliva na obseg in učinkovitost opazovanja. To je za laserske osvetljevalce, ki so varni za oči, 

normalno. 
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