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SPECIFIKACIJOS 
 

„HELION“ MODELIS  
Gaminio Nr. 

XQ19F  
77391 

XQ30F  
77393 

XQ38F  
77394 

XQ50F  
77395 

Mikrobolometras 

Tipas neaušinamas neaušinamas 

Raiška, piks. 384  288 384  288 

Kadrų dažnis, Hz 50 50 50 50 
Pikselio dydis, μm 17 17 17 17 
Optinės sistemos charakteristikos 

Didinimas, kartai 1,6 2,5 3,1 4,1 

Tolydusis skaitmeninis 
priartinimas, kartai 

1,6–6,4 2,5–10 3,1–12,4 4,1–16,4 

Skaitmeninis priartinimas 2x/4x 2x/4x 2x/4x 2x/4x 
Objektyvas F19 mm, 

F/1.2 
F30 mm, 

F/1.6 
F38 mm, 

F/1.2 
F50 mm, 

F/1.2 

Stambaus plano nuotolis, m 3–5 3 3 5–7 

Išėjimo vyzdžio diametras, mm 5 5 5 5 
Matymo laukas (H  V), laipsniai  19,5  14,7 12,4  9,3 9,8  7,4 7,5  5,6 

Matymo laukas (H  V), m@100m 34,3  25,8 21,8  16,3 17,2  12,9 13  9,8 

Dioptrijų korekcija, D ±5 ±5 ±5 ±5 
Maks. gyvūno, pvz., elnio, 
stebėjimo nuotolis, m / y 

700/765 800/875 1350/1476 1800/1969 

Ekranas 

Tipas AMOLED AMOLED 

Skyra, pikseliai 640  480 640  480 

Eksploatacinės savybės 

Maitinimas  3 – 4,2 V 3 – 4,2 V 

Akumuliatoriaus tipas, talpa, 
išėjimo įtampa  

ličio jonų akumuliatorius IPS5, 5000 mAh, DC 3,7 V 

Išorinis maitinimas 5 V (USB) 5 V (USB) 

Su akumuliatoriumi veikia (kai 
t=22 °C), val. 

8 8 8 8 

Apsaugos klasė, IP kodas 
(IEC60529) 

IPХ7 IPХ7 

Darbinė temperatūra –25 °С ... +50 °С / –13 °F ... 122 °F 

Matmenys 
mm 219  55  58 230  55  58 226  55  58 235  55  58 

coliai 8,6  2,2  2,3 9  2,2  2,3 8,9  2,2  2,3 9,2  2,2  2,3 

Svoris (be 
akumuliatoriaus) 

kg  0,4 0,45 0,45 0,5 

uncijos 14,1 15,9 15,9 17,6 

Vaizdo įrašymo įrenginys 

Vaizdo įr. ir nuotraukų raiška, piks. 640  480 640  480 

Vaizdo įr., nuotraukų formatas .avi, .jpg .avi, .jpg 

Vidinė atmintis 8 Gb 8 Gb 8 Gb 8 Gb 
Vidinės atminties talpa 150 min. vaizdo įrašų arba daugiau kaip 10 000 nuotraukų 

„Wi-Fi“ kanalas 

Dažnis 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 
Standartas 802.11b/g/n 802.11b/g/n 

Tiesiaeigis priėmimo nuotolis, m 15 15 15 15 
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„HELION“ MODELIS  
Gaminio Nr. 

XP28 
77403 

XP38 
77404 

XP50  
77405 

Mikrobolometras 

Tipas neaušinamas 

Raiška, piks. 640  480 640  480 640  480 

Kadrų dažnis, Hz 50 50 50 

Pikselio dydis, μm 17 17 17 

Optinės sistemos charakteristikos 

Didinimas, kartai 1,4 1,9 2,5 

Tolydusis skaitmeninis 
priartinimas, kartai 

1,4–11,2 1,9–15,2 2,5–20 

Skaitmeninis priartinimas 2x/4x/8x 

Objektyvas F28 mm,  
F/1.2 

F38 mm,  
F/1.2 

F50 mm,  
F/1.2 

Stambaus plano nuotolis, m 3 3 3 

Išėjimo vyzdžio diametras, mm 5 5 5 

Matymo laukas (H  V), laipsniai  22  16,6 16,3  12,3 12,4  9,3 

Matymo laukas (H  V), m@100m 39  29 28,6  21,5 21,8  16,3 

Dioptrijų korekcija, D ±5 ±5 ±5 

Maks. gyvūno, pvz., elnio, 
stebėjimo nuotolis, m / y 

1000/1094 1350/1476 1800/1969 

Ekranas 

Tipas AMOLED AMOLED AMOLED 

Skyra, pikseliai 640  480 640  480 640  480 

Eksploatacinės savybės 

Maitinimas  3 – 4,2 V 3 – 4,2 V 3 – 4,2 V 

Akumuliatoriaus tipas, talpa, 
išėjimo įtampa  

ličio jonų akumuliatorius IPS5, 5000 mAh, DC 3,7 V 

Išorinis maitinimas 5 V (USB) 5 V (USB) 5 V (USB) 

Su akumuliatoriumi veikia (kai 
t=22 °C), val. 

8 8 8 

Apsaugos klasė, IP kodas 
(IEC60529) 

IPХ7 IPХ7 IPХ7 

Darbinė temperatūra –25 °С ... +50 °С / –13 °F ... 122 °F 

Matmenys 
mm 219  57  58 226  55  58 234  55  58 

coliai 8,6  2,2  2,3 8,9  2,2  2,3 9,2  2,2  2,3 

Svoris (be 
akumuliatoriaus) 

kg  0,4 0,45 0,5 

uncijos 14,1 15,9 17,6 

Vaizdo įrašymo įrenginys 

Vaizdo įr. ir nuotraukų raiška, piks. 640  480 640  480 640  480 

Vaizdo įr., nuotraukų formatas .avi, .jpg .avi, .jpg .avi, .jpg 

Vidinė atmintis 8 Gb 8 Gb 8 Gb 

Vidinės atminties talpa 150 min. vaizdo įrašų arba daugiau kaip 10 000 nuotraukų 

„Wi-Fi“ kanalas 

Dažnis 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 

Standartas 802.11b/g/n 

Tiesiaeigis priėmimo nuotolis, m 15 15 15 
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1.  PAKUOTĖS TURINYS 
 

 Termovizorius „HELION“ 

 Akumuliatorius IPS5  

 Akumuliatoriaus įkroviklis su 
prie elektros tinklo jungiamu 
įkrovikliu 

 USB laidas 

 Krepšys 

 Diržas prie plaštakos tvirtinti 

 Naudotojo vadovas 

 Servetėlė objektyvui valyti 

 Garantinė kortelė 

 
Tobulinant gaminį gali keistis jo konstrukcija ir programinė įranga. 
Naujausią naudotojo vadovo versiją rasite adresu www.pulsar-nv.com.  

 
 

2.  APRAŠAS 
 
Galimi įvairūs termovizoriaus „HELION“ su infraraudonųjų spindulių jutikliu 
(neaušinamu mikrobolometru) modeliai, siūlantys skirtingą kadrų dažnį, didinimą 
ir objektyvo diametrą. Termovizoriai skirti naudoti ir naktį, ir dieną, kai esant 
nepalankiam orui (rūkui, smogui, lyjant) reikia pro užstojančias kliūtis (šakas, 
aukštą žolę, tankius krūmus ir pan.) įžiūrėti taikinius. Skirtingai nuo vaizdo skaisčio 
stiprintuvų, kurių pagrindas – naktinio matymo įrenginys, termovizoriams 
„HELION“ nereikia išorinio šviesos šaltinio, jiems netrukdo ryški šviesa. 

Termovizoriai „HELION“ tinka įvairiems tikslams, įskaitant naktinę medžioklę, 
stebėjimą, orientavimosi varžybas, gelbėjimo operacijas ir kt. 
 
 

3.  FUNKCIJOS 
 

 Patogi naudotojo sąsaja 

 Trys veikimo režimai: miesto, miško, identifikacijos 

 Trys kalibravimo režimai: rankinis, pusiau automatinis, automatinis 

 Aštuonios spalvų paletės stebėjimui 

 Vidinis trijų ašių akcelerometras, giroskopas, magnetometras  

 Blogų pikselių taisymo funkcija 

 Stadiametrinis atstumo matuoklis 

 Galimybė išjungti ekraną 

 Funkcionali ir ergonomiška konstrukcija 

 Galimybė atnaujinti funkcijas 

 Didelis darbinės temperatūros intervalas (–25 °С …+50 °С)  

http://www.pulsar-nv.com/
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VAIZDO ĮRAŠAI 
 

 Vidinis vaizdo įrašymo įrenginys  

 Integracija su „iOS“ ir „Android“ mobiliaisiais įrenginiais 

 „Wi-Fi“: nuotolinis valdymas ir peržiūra išmaniuoju telefonu 

 „YouTube“: tiesioginis srautinis vaizdo perdavimas ir įrašymas internetu, 
naudojant mobilųjį telefoną su programėle „Stream Vision“ 

 
 
AKUMULIATORIUS 
 

 Lengvai išimami ličio jonų akumuliatoriai IPS5/IPS10 

 „Wi-Fi“ režimu veikia iki 16 val.* 

 Galima naudoti АА arba CR123 elementus** 

 Akumuliatorių IPS5/IPS10 galima įkrauti per USB 
 
* Naudojant akumuliatorių IPS10 (parduodamas atskirai). 
** Naudojant specialų baterijų dėklą (parduodamas atskirai).  

 
 
 

4.  IŠORINĖ SANDARA IR VALDYMAS 
 

 Objektyvo dangtelis 

 Objektyvo fokusavimo žiedas 

 Akumuliatorius 

 „Micro-USB“ prievadas 

 Akių apsauga 

 Dioptrijų reguliavimo žiedas 

 Įrašymo mygtukas 

 Naršymo mygtukas (rodyklė žemyn) 

 Meniu mygtukas (M) 

 Naršymo mygtukas (rodyklė aukštyn) 

 Maitinimo mygtukas 

 Užraktas objektyvui pakeisti (tik modeliuose XP28, XP38, XP50) 

 Akumuliatoriaus užraktas 

 Radiatorinė aušinimo sistema 
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5.  VALDYMO FUNKCIJOS 
 
 

MYGTUKAS 
ĮRENGINIO BŪSENA 
(ĮJUNGTAS 
REŽIMAS) 

PIRMĄ KARTĄ 
SPUSTELĖJUS  

KITUS KARTUS 
SPUSTELĖJUS  

PALAIKIUS 
NUSPAUSTĄ 

Maitinimas 

 

Įrenginys išjungtas Įjungti įrenginį 
Kalibruoti 

jutiklį 
Išjungti ekraną, 
išjungti įrenginį  

Išjungto ekrano 
režimas 

Įjungti ekraną 
Kalibruoti 

jutiklį 

Įrenginys įjungtas Kalibruoti jutiklį 

Rodyklė 
aukštyn 

 

Įprastas veikimas 
(stebėjimas) 

Perjungti spalvų paletes 
Įjungti, išjungti 

„Wi-Fi“ 

Pagrindinis meniu Naršyti aukštyn arba į dešinę 

Greitasis meniu Keisti parametrus 

Meniu 

M 
Įprastas veikimas 
(stebėjimas) 

Įjungti greitąjį 
meniu 

nieko 
Įjungti pagrindinį 

meniu 

Pagrindinis meniu Patvirtinti pasirinkimą Išeiti iš submeniu 
nepatvirtinus pasi-
rinkto parametro, 

išeiti iš meniu 
(perjungti į stebėji-

mo režimą) 

Greitasis meniu 
Perjungti greitojo meniu 

parinktis 

Rodyklė 
žemyn 

 

Įprastas veikimas 
(stebėjimas) 

Valdyti diskretųjį skaitmeninį 
priartinimą 

Įjungti, išjungti PiP 

Pagrindinis meniu Naršyti žemyn arba į kairę 

Greitasis meniu Keisti parametrus 

Įrašymas 

 Vaizdo įrašymo 
režimas 

Pradėti vaizdo 
įrašymą 

Pristabdyti, 
tęsti vaizdo 

įrašymą 

Sustabdyti vaizdo 
įrašymą (jei įrašy-

mas įjungtas), 
perjungti į fotogra-
favimo režimą (jei 
įrašymas išjungtas) 

Fotografavimo 
režimas 

Padaryti nuotrauką 
Perjungti į vaizdo 
įrašymo režimą 
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6.  AKUMULIATORIAUS NAUDOJIMAS 
 
Termovizorius „HELION“ maitina įkraunami ličio jonų akumuliatoriai IPS5, kurių 
krūvio pakanka iki 8 val. Nepamirškite įkrauti akumuliatoriaus prieš naudodami 
pirmą kartą. 
 
 
Įkrovimas 
 

 Pakelkite įkroviklio užraktą (C). 

 Nuimkite apsauginį akumuliatoriaus dangtelį. 

 Įdėkite akumuliatorių į įkroviklį, kad akumuliatoriaus kištukai (A) įsistatytų į 
įkroviklio išpjovas (B). Ant akumuliatoriaus esantis „Pulsar“ logotipas turėtų 
būti arčiau užrakto. Spustelėkite užraktą (C) (3 pav.). 

 Įdėjus akumuliatorių užsidega žalias įkroviklio indikatorius (D), kuris sumirksi:  
- vieną kartą, jei akumuliatoriaus krūvis siekia 0–50  proc.;  
- du kartus, jei akumuliatoriaus krūvis siekia 51–75 proc.;  
- tris kartus, jei akumuliatoriaus krūvis siekia 75–100 proc.; 

 Jei indikatorius ištisai šviečia žaliai, akumuliatorius yra visiškai įkrautas. 

 Akumuliatorių iš įkroviklio galite išimti pakėlę užraktą (C). 

 Jei įkroviklis neprijungtas prie elektros tinklo, indikatorius šviečia žaliai 15 sek. 

 Jei indikatorius ištisai šviečia raudonai, akumuliatorius – sugedęs. 
Nenaudokite jo! 

 USB laido „micro-USB“ kištuką įkiškite į įkroviklio prievadą (E). 

 Įkiškite įkroviklio šakutę į 220 V elektros lizdą. 
3 pav. 
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ĮDĖJIMAS 
 

 Nuimkite nuo akumuliatoriaus apsauginį dangtelį. 

 Pakelkite užraktą (13). 

 Įdėkite akumuliatorių į tam skirtą vietą įrenginio korpuse, kad elementas А (2 
pav. priešlapyje) būtų apačioje. 

 Užfiksuokite akumuliatorių spustelėję užraktą. 
 
 
ATSARGOS PRIEMONĖS 
 

 Naudokite tik kartu su akumuliatoriumi gautą įkroviklį. Bet koks kitas įkroviklis 
gali nepataisomai sugadinti akumuliatorių arba įkroviklį ir sukelti gaisrą. 

 Nepalikite kraunamo akumuliatoriaus be priežiūros. 

 Niekada nenaudokite modifikuoto arba pažeisto įkroviklio. 

 Kraukite akumuliatorių esant temperatūrai nuo 0 iki +45 °C. 

 Nepalikite visiškai įkrauto akumuliatoriaus prie elektros tinklo prijungtame 
įkroviklyje ilgiau kaip parai. 

 Saugokite akumuliatorių nuo aukštos temperatūros ir atviros liepsnos. 

 Nekiškite akumuliatoriaus į vandenį. 

 Nejunkite išorinio įrenginio, kuriam reikia daugiau srovės nei leistina. 

 Akumuliatoriuje įrengta apsauga nuo trumpojo jungimo. Tačiau patartina 
vengti trumpąjį jungimą galinčių sukelti situacijų. 

 Neardykite ir nedeformuokite akumuliatoriaus. 

 Saugokite akumuliatorių nuo vaikų. 
 
 

7.  IŠORINIS MAITINIMAS 
 
Įrenginį gali maitinti išorinis maitinimo šaltinis, pavyzdžiui, nešiojamasis 
akumuliatorius (5 V). 

 Prijunkite išorinį maitinimo šaltinį prie įrenginio USB prievado (4) (1 pav. 
priešlapyje). 

 Įrenginys pradeda naudotis išoriniu maitinimo šaltiniu, o akumuliatorius IPS5 
pradeda lėtai krautis. 

 Ekrane rodoma akumuliatoriaus piktograma  ir krūvis procentais. 

 Jei įrenginys naudoja išorinį maitinimo šaltinį išėmus akumuliatorių IPS5, 
rodoma piktograma . 

 Atjungus išorinį maitinimo šaltinį, įrenginys neišsijungęs pradeda naudoti 
vidinį akumuliatorių. 
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8.  EKSPLOATACIJA 
 
ĮSPĖJIMAS! Saugokite, kad įrenginio objektyvas nebūtų nukreiptas į stiprų 
šviesos šaltinį, pavyzdžiui, lazerio spindulius skleidžiantį aparatą ar saulę. Stipri 
šviesa gali sugadinti elektronikos komponentus. Garantija netaikoma žalai dėl 
netinkamo naudojimo. 
 
ĮSPĖJIMAS! Radiatorinė aušinimo sistema (14) įrenginiui veikiant įšyla: tai 
normalu ir leidžia padidinti įrenginio jautrumą. 
 
 
 
Įjungimas ir vaizdo parametrai 
 

 Nuimkite objektyvo dangtelį (1). 

 Spustelėję maitinimo mygtuką (11) įjunkite įrenginį. 

 Pasukite dioptrijų reguliavimo žiedą (6), kad piktogramos ekrane būtų ryškios. 
Atlikus šį veiksmą dioptrijų žiedo nebereikės reguliuoti nei derinantis prie 
atstumo, nei kitais atvejais. 

 Norėdami sufokusuoti į stebimą objektą, pasukite objektyvo fokusavimo žiedą 
(2). 

 Apie ryškumo, kontrasto ir tolydžiojo priartinimo nustatymą skaitykite 
skyriuje „Greitojo meniu funkcijos“. 

 Baigę darbą palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką ir išjunkite įrenginį. 
 
 
 

9.  JUTIKLIO KALIBRAVIMAS 
 
Kalibruojant sulyginama mikrobolometro foninė temperatūra ir pašalinami vaizdo 
trūkumai (pvz., sustingęs kadras, vertikalios juostos ir pan.). 
 
Galimi trys kalibravimo režimai: rankinis (M), pusiau automatinis (SA) ir 
automatinis (А). 
 

Norimą režimą pasirinkite kalibravimo (calibration) meniu . 
 



7 

 Rankinis režimas (М). Uždenkite objektyvą ir spustelėję maitinimo mygtuką 
(11) įjunkite įrenginį. Baigę kalibruoti atidenkite objektyvą. 

 Pusiau automatinis režimas (SA). Kalibravimas įjungiamas spustelėjus 
maitinimo mygtuką. Objektyvo uždengti nereikia (jutiklį automatiškai  uždaro 
vidinis užraktas). 

 Automatinis režimas (А). Įrenginys susikalibruoja pagal programinį algoritmą. 
Objektyvo uždengti nereikia (jutiklį automatiškai uždaro vidinis užraktas). 
Šiame režime kalibravimą gali inicijuoti ir naudotojas, paspaudęs maitinimo 
mygtuką (pusiau automatiniu režimu). 

 
 

10.  DISKRETUSIS SKAITMENINIS PRIARTINIMAS 
 
Įrenginyje numatyta galimybė greitai du ar keturis kartus (XP modeliuose – 
aštuonis) padidinti pagrindinį didinimą (žr. „Skaitmeninis priartinimas“ 
specifikacijų lentelėje), taip pat vėl grįžti prie pagrindinio didinimo. Diskretusis 
skaitmeninis priartinimas įjungiamas kelis kartus spustelėjus rodyklės žemyn 
mygtuką (8). 
 
 
 

11.  GREITOJO MENIU FUNKCIJOS 
 
Greitasis meniu leidžia reguliuoti pagrindinius nustatymus (ekrano ryškumą ir 
kontrastą, tolydųjį skaitmeninį priartinimą, stadiametrinį atstumo matuoklį). 
 

 Atsidarykite meniu spustelėję mygtuką М (9). 

 Norėdami pasiekti toliau nurodytas funkcijas, kelis kartus spustelėkite 
mygtuką M. 

 Ryškumas  – ekrano ryškumą nuo 00 iki 20 galima pakeisti rodyklių 
mygtukais (10) ir (8). 

 Kontrastas  – ekrano kontrastą nuo 00 iki 20 galima pakeisti rodyklių 
mygtukais. 

 Skaitmeninis priartinimas  – skaitmeninį priartinimą nuo 1.0x iki 4.0x (XP 
modeliuose iki 8.0x) galima pakeisti rodyklių mygtukais. Tolydusis 
skaitmeninis priartinimas veikia 0.1x žingsniu. 

Jei diskretusis skaitmeninis priartinimas neįjungtas, pradinė tolydžiojo 
skaitmeninio priartinimo reikšmė bus x1.0. Jei nustatytas 2x diskretusis 
skaitmeninis priartinimas reikšmė bus x2.0, jei 4x – x4.0, jei 8x – x8.0. 
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Pastabos 
- Faktinis didinimas – tai pagrindinio didinimo reikšmės sandauga su tolydžiojo 

skaitmeninio priartinimo reikšme. Pavyzdžiui, kai pagrindinis įrenginio 
didinimas lygus 3.0х, o tolydusis skaitmeninis priartinimas lygus х1.7, faktinis 
didinimas bus 5.1х (3.0*1.7). 

- Išjungus įrenginį, ekrano ryškumo ir kontrasto nustatymai išsaugomi 
atmintyje. 

Stadiametrinis atstumo matuoklis  – rodyklių mygtukais galima keisti 
atstumą iki stebimo objekto (išsamiau apie tai 16 skyriuje). 
 
 

12.  PAGRINDINIO MENIU FUNKCIJOS 
 

 Pagrindinį meniu atidarysite, jei palaikysite nuspaudę mygtuką М (9). 

 Rodyklių mygtukais (10) ir (8) galite pasirinkti įvairius meniu punktus. 

 Meniu punktai keičiasi ratu – pasiekus paskutinį pirmos kortelės meniu 
punktą atidaromas pirmas antros kortelės meniu punktas. 

 Meniu punktą galite pasirinkti spustelėję mygtuką М. 

 Jei norite išeiti iš meniu, palaikykite mygtuką М nuspaudę. 

 Jei 10 sekundžių nieko nedarote, meniu automatiškai išsijungia. 

 Išėjus iš meniu, žymeklio vieta  įsimenama tik tam kartui (t. y. kol išjungsite 
įrenginį). Įjungus įrenginį iš naujo ir atsidarius meniu žymeklis bus ties pirmu 
meniu punktu. 

 
 
MENIU TURINYS 
 
       1 KORTELĖ        2 KORTELĖ 
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Meniu turinys ir aprašymai 
 

   Wi-Fi  Įjungti ir išjungti „Wi-Fi“ 

 
Įjunkite „Wi-Fi“ spustelėję mygtuką M (9). 

 

Išjunkite „Wi-Fi“ spustelėję mygtuką M (9). 
Veikiančiame įrenginyje „Wi-Fi“ taip pat galima įjungti ir iš-
jungti nuspaudus ir palaikius rodyklės aukštyn (10) mygtuką. 

 
Režimas 

Veikimo režimo pasirinkimas 
Galimi trys automatiniai veikimo režimai. 
Kiekvieną režimą sudaro optimalūs parametrai (ryškumas, 
kontrastas, stiprinimas ir kt.), tam tikromis matymo 
sąlygomis užtikrinantys kuo kokybiškesnį vaizdą. 

 
 

 

 
Kalnai 

Padidinto kontrasto režimas 
Puikiai tinka, kai reikia įžiūrėti gyvūną uolų ar žemės fone 
kalnuotose vietovėse. 

 
 

 
Miškas 

Mažo kontrasto režimas 
Puikiai tinka, kai reikia įžiūrėti gyvūną augalijos fone. 

 
 

 
Identifikacija 

Universalus režimas įvairiems stebėjimo atvejams. 

 
Spalvų paletės 

Spalvų paletės pasirinkimas. 
Pagrindinis vaizdo režimas – kai šilumą žymi balta spalva 
(White Hot). Spalvų palečių meniu (Colour palettes) 
galima pasirinkti kitą paletę. 

 Palaikę mygtuką M (9) nuspaustą atsidarykite 
pagrindinį meniu.  

 Spustelėję mygtuką M atsidarykite submeniu. 

 Rodyklių mygtukais (10) ir (8) pasirinkite vieną iš 
toliau nurodytų palečių. 

 Spustelėję mygtuką M patvirtinkite pasirinktą paletę. 
Black Hot (balta spalva atitinka žemą temperatūrą, juoda 
– aukštą) 
Hot Red (karšta raudona) 
Red Monochrome (raudona monochrominė) 
Rainbow (vaivorykštė) 
Ultramarine (ultramarino mėlyna) 
Violet (violetinė) 
Sepia (sepija) 
Jei meniu iš pasirinktos paletės norite pereiti prie pagrindi-
nės paletės, spustelėkite rodyklės aukštyn (10) mygtuką. 
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Kalibravimas 

Kalibravimo režimo pasirinkimas. Galimi trys kalibravimo 
režimai: rankinis (M), pusiau automatinis (SA) ir 
automatinis (А). 

 Palaikę mygtuką M nuspaustą atsidarykite pagrindinį meniu.  

 Spustelėję mygtuką M atsidarykite submeniu. 

 Rodyklių mygtukais (10) ir (8) pasirinkite vieną iš 
toliau nurodytų kalibravimo režimų. 

 Pasirinktą režimą patvirtinkite spustelėję mygtuką M. 

 A 
Automatiniame režime programinis algoritmas sprendžia, 
ar reikia kalibruoti. Kalibruoti pradedama automatiškai. 

 SA 
Įvertinęs matomą vaizdą, naudotojas pats nustato, ar 
reikia kalibruoti. 

 M 
Rankinis (tylusis) kalibravimas. 
Prieš kalibruodami uždenkite objektyvą dangteliu. 

  
„WiFi“ nustatymai 

„Wi-Fi“ konfigūracija 
Šis meniu punktas skirtas sukonfigūruoti įrenginį, kad jis 
galėtų prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo. 

Slaptažodžio 
nustatymas 

 

Šis meniu punktas skirtas nustatyti slaptažodį išoriniam 
įrenginiui prie termovizoriaus prisijungti. 

Slaptažodis naudojamas, kai prie termovizoriaus 
jungiasi išorinis įrenginys (t. y. išmanusis telefonas). 

 Spustelėję mygtuką M (9) atdarykite Wi-Fi submeniu. 

 Ekrane pamatysite numatytąjį slaptažodį 12345. 

 Rodyklių mygtukais (10) ir (8) nustatykite norimą 
slaptažodį (paspaudus rodyklę aukštyn reikšmė didė-
ja, paspaudus rodyklę žemyn – mažėja). Nuo vieno 
skaitmens prie kito pereikite spustelėję mygtuką M. 

 Palaikę mygtuką M nuspaustą išsaugosite slaptažodį 
ir išeisite iš submeniu. 

Prieigos lygio 
nustatymas 

 

Prieigos lygio nustatymas 
Ši meniu parinktis leidžia nustatyti programos „Stream 
Vision“ prieigos prie įrenginio lygį. 

 Savininko prieigos lygis (Owner). „Stream Vision“ 
naudotojas gali pasiekti visas įrenginio funkcijas. 

 Svečio prieigos lygis (Guest). „Stream Vision“ 
naudotojas gali pasiekti tik tuo metu įrenginio 
perduodamą vaizdo medžiagą. 

 
Nustatymai 

Toliau nurodyti galimi nustatymai. 

Kalba Kalbos pasirinkimas 

 Spustelėję mygtuką M atidarykite kalbos submeniu 
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(Language). 

 Rodyklių mygtukais pasirinkite vieną iš galimų sąsajos 
kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių arba ispanų. 

 Pakeiskite kalbą spustelėję mygtuką M. 

 Palaikę mygtuką M nuspaustą išsaugosite pasirinktą 
kalbą ir išeisite iš submeniu. 

 
Data 

Datos nustatymas 

 Spustelėję mygtuką M atidarykite datos submeniu 
(Date). Data rodoma YYYY/MM/DD (metų, mėnesio, 
dienos) formatu. 

 Rodyklių mygtukais pasirinkite reikiamus metus, 
mėnesį ir dieną. 

 Prie kito skaitmens pereikite spustelėję mygtuką M. 

 Palaikę mygtuką M nuspaustą išsaugosite pasirinktą 
datą ir išeisite iš submeniu. 

 
Laikas 

Laiko nustatymas 

 Spustelėję mygtuką M (9) atidarykite laiko submeniu 
(Time). 

 Rodyklių mygtukais pasirinkite norimą laiko formatą: 
24 val. arba PM/AM. 

 Spustelėję mygtuką M įjunkite valandos nustatymą. 

 Rodyklių mygtukais nustatykite valandą. 

 Spustelėję mygtuką M įjunkite minučių nustatymą. 

 Rodyklių mygtukais nustatykite minutę. 

 Palaikę mygtuką M nuspaustą išsaugosite pasirinktą 
datą ir išeisite iš submeniu. 

Matavimo vienetai  
 

 
Metrinė sistema 

Matavimo vienetų pasirinkimas 

 Spustelėję mygtuką M atidarykite matavimo vienetų 
submeniu (M/Y). 

 Rodyklių mygtukais pasirinkite norimą laiko formatą 
ir dar kartą paspauskite M. 

 Iš meniu išeisite automatiškai. 

 
Formatavimas 

Formatavimas. 
Šis meniu punktas leidžia suformatuoti įrenginio atmintu-
ką arba atminties kortelę (ištrinti visus failus iš atminties). 

 Spustelėję mygtuką M (9) atidarykite formatavimo 
submeniu (Format). 

 Rodyklių mygtukais pasirinkite Yes (Taip), jei norite 
suformatuoti atminties kortelę, arba No (Ne), jei 
norite grįžti į submeniu. 

 Spustelėję mygtuką M patvirtinkite pasirinktą reikšmę. 
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 Jei pasirinkote Yes, ekrane matysite pranešimą Do 
you want to format memory card? (Ar norite 
suformatuoti atminties kortelę?) ir galimybę 
pasirinkti Yes (Taip) arba No (Ne). Pasirinkite Yes, jei 
norite suformatuoti atminties kortelę. 

 Pranešimas Memory card formatting (Formatuojama 
atminties kortelė) reiškia, kad vyksta formatavimas. 

 Baigus formatuoti, parodomas pranešimas 
Formatting completed (Formatavimas baigtas). 

 Pasirinkus No, formatavimo procesas bus nutrauktas 
ir grįšite į submeniu. 

 
Atkūrimas 

Numatytųjų nustatymų atkūrimas 

 Spustelėję mygtuką M (9) atidarykite atkūrimo 
submeniu (Reset). 

 Rodyklių mygtukais pasirinkite Yes (Taip), jei norite 
atstatyti numatytuosius nustatymus, arba No (Ne), jei 
norite nutraukti procesą. 

 Spustelėję mygtuką M patvirtinkite pasirinktą reikšmę. 

 Jei pasirinkote Yes, ekrane matysite pranešimą 
Return default settings? (Atkurti numatytuosius 
nustatymus?) ir galimybę pasirinkti Yes (Taip) arba 
No (Ne). Pasirinkite Yes, jei norite atkurti 
numatytuosius nustatymus. 

 Pasirinkus No, veiksmas bus nutrauktas ir grįšite į 
submeniu. 

Toliau nurodyta, kuriems nustatymams bus atkurtos 
pradinės reikšmės, nustatytos įrenginyje prieš naudotojui 
jas pakeičiant. 

 Vaizdo įrašymo įrenginio režimas – vaizdo įrašas 

 Įrenginio darbinis režimas – miškas 

 Kalibravimo režimas – automatinis 

 Kalba – anglų 

 Wi-Fi – išjungtas (su numatytuoju slaptažodžiu) 

 Skaitmeninis priartinimas – išjungtas 

 PiP – išjungtas 

 Spalvų paletė – White Hot 

 Matavimo vienetai – metrinė sistema 
Įspėjimas:  pradinės datos ir laiko, numatytojo pikselių 
plano ir nuotolinio valdymo aktyvavimo reikšmės 
neatkuriamos. 



13 

 
Objektyvo 
pasirinkimas 

Objektyvo pasirinkimo funkcija naudojama modeliuose 
HELION XP28, HELION XP38 ir HELION XP50 pakeitus 
objektyvą. 

Tinkamą objektyvo tipą svarbu nurodyti tam, kad būtų 
tiksliai rodomas optinis didinimas ir tinkamai veiktų 
stadiametrinis atstumo matuoklis. 

 Pakeiskite objektyvą: patraukę užraktą (13) atgal, iki 
galo prieš laikrodžio rodyklę pasukite ir nuimkite 
objektyvą. 

 Uždėkite naują objektyvą, patraukite užraktą atgal ir 
sukite laikrodžio rodyklės kryptimi, kol išgirsite 
spragtelėjimą. 

 Spustelėję mygtuką M atidarykite submeniu. 

 Rodyklių mygtukais pasirinkite reikiamą objektyvą: 
28, 38 arba 50. 

 Palaikę mygtuką M nuspaustą patvirtinsite pasirinktą 
reikšmę. 

 
Nuotolinis valdymas 

Nuotolinio valdymo pulto aktyvinimas (parduodama 
atskirai) 
Prieš naudodami nuotolinio valdymo pultą, nepamirškite 
jį aktyvinti, kaip nurodyta toliau. 

 Spustelėkite mygtuką M, pradedamas skaičiuoti 
laikas (30 sek.), per kurį reikia dviem sekundėms 
nuspausti bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką. 

 Sėkmingai aktyvinus parodomas pranešimas 

Connection complete  (Prijungta). 

 Klaidos atveju parodomas pranešimas Connection failed 

 (Nepavyko prisijungti). Pakartokite procedūrą. 

 Dabar nuotolinio valdymo pultas yra aktyvintas ir 
paruoštas naudoti. 

 
Blogų pikselių 
taisymas 

Blogų pikselių taisymas 
Naudojant termovizorių, jutiklyje gali atsirasti blogų 
(negyvų) pikselių (šviesių arba tamsių pastovaus ryškumo 
taškų). Termovizoriuose HELION įdiegta programinė 
blogų detektoriaus pikselių taisymo funkcija ir galimybė 
panaikinti taisymus. 

 Spustelėję mygtuką M atidarykite submeniu. 

 Spustelėję mygtuką M pasirinkite piktogramą . 

 Ekrano kairėje atsiranda žymeklis . 
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 Ekrano dešinėje atsiranda „didinamasis stiklas“ – 

padidintas vaizdas rėmelyje su fiksuotu kryželiu (), 

kad būtų lengviau rasti ir žymekliu pažymėti blogą 
pikselį. Horizontalios ir vertikalios X ir Y ašių rodyklės 

rodo žymeklio trajektoriją . 

 Rodyklių mygtukais užveskite žymeklį ant blogo 
pikselio. 

 Žymeklio judėjimo kryptį iš horizontalios į vertikalią ir 
atvirkščiai pakeisite spustelėję mygtuką M. 

 Sulygiuokite blogą pikselį su rėmelyje esančiu kryželiu 
– pikselis turėtų dingti. 

 Ištrinkite blogą pikselį spustelėję įrašymo mygtuką (7). 

 Sėkmingai ištrynus pikselį rėmelyje trumpam 
pasirodo pranešimas OK (Gerai). 

 Tada galite ištrinti kitą blogą pikselį, pasirinkę 
žymekliu kitą ekrano vietą. 

 Palaikę mygtuką M nuspaustą išjungsite blogų 
pikselių taisymo režimą. 

Grįžimas prie pradinio blogų pikselių išdėstymo 
Ši parinktis leidžia anuliuoti blogų pikselių ištrynimą ir 
grąžinti pradinę būseną. 

 Spustelėję mygtuką M atidarykite submeniu. 

 Pasirinkite piktogramą  ir paspauskite М. 

 Pasirinkite Yes (Taip), jei norite grįžti prie pradinio 
blogų pikselių išdėstymo, arba No (Ne), jei nenorite. 

 Spustelėję mygtuką M patvirtinkite pasirinktą 
reikšmę. 

 
Įrenginio informacija 

Ši parinktis leidžia naudotojui peržiūrėti toliau nurodytą 
įrenginio informaciją. 

 Pavadinimą 

 Gaminio numerį 

 Serijos numerį 

 Programinės įrangos versiją 

 Aparatinės įrangos versiją 

 Informaciją apie aptarnavimą 
Jei norite peržiūrėt informaciją, spustelėję mygtuką M 
pasirinkite meniu punktą Device information. 
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13.  BŪSENOS JUOSTA 
 
Būsenos juosta yra ekrano apačioje, joje rodoma informacija apie faktinę įrenginio 
būseną, įskaitant: 

 darbinį režimą, 

 kalibravimo režimą (automatinio kalibravimo režime, likus trims sekundėms 
iki kalibravimo, režimo piktogramą pakeičia laiką skaičiuojantis laikmatis 

. Jis įsijungia tik tada, kai stabilizuojasi mikrobolometro darbinė 
temperatūra, po 5–7 minučių nepertraukiamo taikiklio veikimo. Įsijungus 
taikikliui užraktas suveikia automatiškai, laikmatis nerodomas), 

 esamas maksimalus didinimas, 

 „Wi-Fi“ ryšys,  

 USB jungtis (jei įrenginys prijungtas), 

 spalvų paletė (rodoma tik pasirinkus paletę Black Hot), 

 veikimo trukmė, 

 akumuliatoriaus krūvis (jei įrenginį maitina akumuliatorius), 

 išorinio maitinimo indikatorius (jei įrenginį maitina išorinis šaltinis), 

 akumuliatoriaus krūvis su esamu įkrovimo lygiu procentais (jei akumuliatorius 
įdėtas arba kraunamas naudojant išorinį maitinimo šaltinį). 

 

 
 
Pastaba: kalibravimo metu vaizdas ekrane sustingsta. 
 
 

14.  VAIZDO ĮRAŠYMAS IR NUOTRAUKOS 
 
Termovizoriai HELION leidžia įrašyti arba nufotografuoti stebimą vaizdą ir 
išsaugoti vidinėje atminties kortelėje. 

Prieš naudodamiesi šia funkcija skyriuje „Pagrindinio meniu funkcijos“ 
susipažinkite su meniu punktais „Datos nustatymas“ ir „Laiko nustatymas“. 
 
Vidinis įrašymo įrenginys veikia dviem režimais: 

- fotografavimo režimu (Photo): ekrano kairėje viršuje matysite atitinkamą 

piktogramą . Jei apytikris atminties kortelėje telpantis nuotraukų skaičius 
viršija 100, rodomas pranešimas „>100“; 

- vaizdo įrašymo režimu (Video): ekrano kairėje viršuje matysite atitinkamą 

piktogramą , dabartinę vaizdo įrašo raišką, likusį vaizdo įrašymo laiką 
valandų, minučių, sekundžių formatu. 
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Įjungus įrenginį jame įsijungia vaizdo įrašymo režimas. Vaizdo įrašymo arba 
fotografavimo režimą galima perjungti palaikius nuspaustą įrašymo mygtuką (7). 
Perjungiama ratu: vaizdo įrašymas > fotografavimas > vaizdo įrašymas ir t. t. 
 
Fotografavimo režimas – nuotraukos 

 Įjunkite fotografavimo režimą. 

 Nuotrauką padarysite spustelėję įrašymo mygtuką (7). Vaizdas 0,5 sek. 
sustingsta ir nuotrauka išsaugoma vidinėje atmintyje. 

 
Vaizdo įrašymo režimas – vaizdo įrašai 

 Įjunkite vaizdo įrašymo režimą. 

 Paleiskite vaizdo įrašymą spustelėję įrašymo mygtuką (7).  

 Pradėjus įrašymą vietoj piktogramos  atsiranda užrašas REC ir 
skaičiuojama įrašo trukmė minučių ir sekundžių formatu: 

 Spustelėjus įrašymo mygtuką galima pristabdyti ir tęsti vaizdo įrašymą. 

 Jei norite sustabdyti vaizdo įrašymą, įrašymo mygtuką palaikykite nuspaudę. 
Vaizdo įrašų failai atminties kortelėje išsaugomi: 

 sustabdžius įrašymą arba padarius nuotrauką; 
 išjungus taikiklį, jei vaizdas buvo įrašomas; 
 įrašymo metu užsipildžius atminties kortelei parodomas 

pranešimas „Memory full“ (atmintis užpildyta). 
 
Pastabos 
- Kol rašomas vaizdas, galite atidaryti meniu ir juo naudotis. 
- Vaizdo įrašai ir nuotraukos išsaugomi vidinėje atminties kortelėje: nuotraukos 

formatu img_xxx.jpg, o vaizdo įrašai – video_xxx.avi, kur xxx – vaizdo įrašų ir 
nuotraukų numeracija iš trijų skaitmenų. 

- Negalima grąžinti multimedijos failų numeracijos, kad vėl būtų skaičiuojama 
nuo nulio. 

- Ištrynus failą iš sąrašo vidurio, jo eilės numeris nebus panaudotas kitame 
faile. 

- Išnaudojus visus galimus numerius sukuriamas naujas aplankas img_xxxx, kur 
xxxx – aplanko eilės numeris. 

- Įrašytas failas negali būti ilgesnis kaip septynių minučių. Pasibaigus šiam laikui 
vaizdo įrašymas tęsiamas sukūrus naują failą. Galimas failų skaičius priklauso 
nuo įrenginio vidinės atminties talpos. 

- Reguliariai tikrinkite, kiek laisvos vietos liko vidinėje atmintyje, ir perkelkite 
įrašytus failus į kitą laikmeną, kad atsilaisvintų vieta vidinėje atminties 
kortelėje. 
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- Grafiniai duomenys (būsenos juosta, piktogramos ir kt.) įrašytų vaizdo įrašų ir 
nuotraukų failuose nerodomi. 

 
SVARBU! 
Jei termovizoriais įrašytus vaizdo įrašus norite žiūrėti kompiuteriuose su „iOS“, 
rekomenduojame leistuves VLC arba Elmedia. 
 
Toliau matote nuorodas ir QR kodus leistuvėms atsisiųsti. 

 

VLC VIDEO PLAYER 
http://www.videolan.or
g/vlc/download-
macosx.html 
 

 

ELMEDIA VIDEO PLAYER 
https://itunes.apple.com/
us/app/elmedia-
multiformat-
video/id937759555?mt=12  

 
 

15.  „WI-FI“ FUNKCIJA 
 
Termovizorius turi belaidžio ryšio funkciją („Wi-Fi“), kuri leidžia įrenginį susieti su 
išoriniais įrenginiais (staliniu ar nešiojamuoju kompiuteriu, išmaniuoju telefonu). 

 Palaikę rodyklės aukštyn mygtuką (10) nuspaustą įjunkite belaidžio ryšio 
modulį. Būsenos juostoje rodoma toliau nurodyta informacija apie „Wi-Fi“. 

 

Ryšio būsena Informacija būsenos juostoje 

„Wi-Fi“ išjungtas  piktograma 
 

Naudotojas įjungė „Wi-Fi“, įrenginyje 
aktyvinamas „Wi-Fi“ 

piktograma 
 

„Wi-Fi“ įjungtas, nėra ryšio su įrenginiu piktograma 
 

„Wi-Fi“ įjungtas, įrenginys prijungtas piktograma 
 

 

 Išoriniame įrenginyje termovizorius identifikuojamas kaip HELION_XXXX», kur 
XXXX – keturi paskutiniai įrenginio serijos numerio skaitmenys. 

 Sukūrus išoriniam įrenginiui skirtą slaptažodį (apie tai skaitykite šio naudotojo 
vadovo skyriaus „Pagrindinio meniu funkcijos“ skiltyje „Wi-Fi konfigūracija“) 

ir įrenginiams susijungus, būsenos juostoje piktogramą   pakeičia 

piktograma , vaizdo signalas automatiškai pradedamas transliuoti į 
išorinio įrenginio ekraną. 

http://www.videolan.org/vlc/download-macosx.html
http://www.videolan.org/vlc/download-macosx.html
http://www.videolan.org/vlc/download-macosx.html
https://itunes.apple.com/us/app/elmedia-multiformat-video/id937759555?mt=12
https://itunes.apple.com/us/app/elmedia-multiformat-video/id937759555?mt=12
https://itunes.apple.com/us/app/elmedia-multiformat-video/id937759555?mt=12
https://itunes.apple.com/us/app/elmedia-multiformat-video/id937759555?mt=12
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16.  STADIAMETRINIS ATSTUMO MATUOKLIS 
 
Termovizoriai turi stadiametrinį atstumo matuoklį, kuris padeda apytiksliai 
įvertinti atstumą iki žinomo dydžio objekto. 

 Spustelėję mygtuką M (9) pasirinkite funkciją Stadiametric rangefinder, o 

tada piktogramą . 

 Ekrane matysite: matavimo juostas, trijų orientyrų piktogramas ir atitinkamus 
atstumus iki tų trijų objektų.  

 Nustatyti šie orientyrai:  
kiškis – 0,3 m aukščio 
šernas – 0,7 m aukščio 
elnias – 1,7 m aukščio 

 Padarykite, kad apatinė fiksuota juosta būtų po 
objektu, iki kurio norite nustatyti atstumą, ir 
rodyklių mygtukais stumkite viršutinę horizontalią 
juostą nuo apatinės fiksuotos juostos, kol abu žymekliai įrėmins objektą. Keičiant 
viršutinės juostos padėtį atstumas iki objekto perskaičiuojamas automatiškai.  

Jei per 10 sekundžių atstumo nustatymas neatliekamas, informacija 
neberodoma ekrane. 

 Matavimo vienetą (metrus arba jardus) pasirinkite atitinkamame meniu 
punkte. 

 Išmatuotas atstumas rodomas suapvalintas: 5 m tikslumu, kai atstumas 
didesnis, ir 1 m tikslumu, kai mažesnis. 

 Spustelėję mygtuką M išjunkite atstumo matuoklį arba palaukite 10 sek., kad 
išsijungtų automatiškai. 

 

17.  EKRANO IŠJUNGIMO FUNKCIJA 
 
Ekrano išjungimo funkcija (DISPLAY OFF) įjungia budėjimo režimą, iš kurio galima 
greitai įjungti įrenginį. 
 
Galimi išjungto ekrano funkcijos scenarijai 

1 scenarijus. Įrenginys išjungtas. Įjunkite įrenginį, o tada ekrano išjungimo 
funkciją. 

 Spustelėję maitinimo mygtuką įjunkite įrenginį. 

 Palaikykite maitinimo mygtuką nuspaudę ir įjunkite ekrano išjungimo funkciją. 

Parodomas pranešimas Display off ir laikmatis . 

 Atleiskite maitinimo mygtuką. 
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2 scenarijus. Ekrano išjungimo funkcija įjungta, įrenginį reikia išjungti. 

 Palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką. Įsijungia pranešimas Display off su 
laikmačiu (1,2,3). 

 Maitinimo mygtuką laikykite nuspaudę, kol įrenginys išsijungs (įrenginys 
išsijungia laikmačiui pasiekus 1). 

 

18.  PiP FUNKCIJA 
 
PiP (vaizdas vaizde) leidžia kartu su pagrindiniu vaizdu atskirame lange matyti 
priartintą vaizdą. 

 Palaikykite rodyklės žemyn mygtuką (8) nuspaustą ir įjungsite arba išjungsite 
PiP funkciją. 

 PiP lange rodomo vaizdo priartinimą pakeisite spustelėję rodyklės žemyn 
mygtuką. 

 Priartintas vaizdas rodomas specialiame lange; rodomas maksimalus optinis 
didinimas. 

 Pagrindinis vaizdas rodomas su tam tikru optinio didinimo koeficientu, kuris 
atitinka x1.0. 

 Įjungus PiP galima naudoti standartinį ir tolydųjį skaitmeninį priartinimą. 
Maksimalų optinį didinimą matysite tik specialiame lange. 

 Išjungus PiP vaizdas rodomas su PiP funkcijai nustatytu optiniu didinimu. 
 

19.  STREAM VISION 
 
Termovizoriai HELION palaiko „Stream Vision“ technologiją, kuri leidžia transliuoti 
vaizdą iš termovizoriaus ekrano į išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį per 
„Wi-Fi“ realiuoju laiku. Daugiau informacijos apie „Stream Vision“ rasite mūsų 
tinklalapyje, atskirame leidinyje adresu www.pulsar-nv.com. 
 
Pastaba: „Stream Vision“ programa leidžia atnaujinti termovizoriaus programines 
funkcijas. 
 
Atsisiųskite „Stream Vision“ nemokamai nuskenavę šiuos QR kodus: 
 
„Google Play“ („Android OS“): 

 

„iTunes“ („iOS“): 

 

http://www.pulsar-nv.com/
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20.  USB JUNGTIS 
 

 Vieną USB laido galą prijunkite prie įrenginio „micro-USB“ (4) prievado, o kitą 
prie stalinio ar nešiojamojo kompiuterio USB prievado. 

 Spustelėję maitinimo mygtuką (11) įjunkite įrenginį (kompiuteris negali aptikti 
išjungto įrenginio). 

 Kompiuteris įrenginį aptiks automatiškai, tvarkyklių įdiegti nereikia. 

 Ekrane matysite du prisijungimo režimus: 
atminties kortelės (išorinės atminties) ir 
maitinimo. 

 Rodyklių mygtukais pasirinkite prisijungi-
mo režimą. 

 Spustelėję mygtuką M patvirtinkite 
pasirinktą reikšmę. 

 
 
Prisijungimo režimai 
 

 Atminties kortelė (išorinė atmintis). Šiame režime kompiuteris aptinka 
įrenginį kaip atmintuką. Šis režimas skirtas darbui su įrenginio atmintyje 
išsaugotais failais. Šiame režime įrenginio funkcijos neveikia, įrenginys 
automatiškai išsijungia.  
- Jei prijungus įrenginį buvo įrašomas vaizdo įrašas, įrašymas nutraukiamas, o 
vaizdo įrašas išsaugomas. 

 Maitinimas. 
Šiame režime kompiuteris naudojamas kaip išorinis maitinimo šaltinis. 
Būsenos juostoje rodoma piktograma . Įrenginys veikia, galima naudoti 
visas funkcijas. 
Pastaba: įrenginyje esantis akumuliatorius nesikrauna! 

 
USB atjungimas 

 Atjungus įrenginio USB, kai įrenginys buvo prijungtas kaip USB atmintukas, 
įrenginys lieka išjungtas. Jei norite naudoti įrenginį, įjunkite jį. 

 Atjungus įrenginio USB, kai įrenginys buvo prijungtas maitinimo režimu, 
įrenginys toliau veikia naudodamas akumuliatorių, jei jis įdėtas ir turi 
pakankamai krūvio. 
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21.  BELAIDIS NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS 
(parduodama atskirai) 
 
Belaidžiu nuotolinio valdymo pultu galima įjungti įrenginį, valdyti skaitmeninį 
priartinimą, įjungti ir išjungti vaizdo įrašymą bei naršyti meniu. 
 
Nuotolinio valdymo pultą sudaro: 

 maitinimo mygtukas (15): veikia kaip įrenginio maitinimo (11) mygtukas, 

 mygtukas (16): įjungia skaitmeninį priartinimą; PiP 
funkcija, 

 mygtukas (17): veikia kaip įrašymo mygtukas (7), 

 valdymo rankenėlė (18): paspaudus veikia kaip 
mygtukas М (9), o pasukus kaip rodyklių mygtukai 
(10) ir (8) (greitajame ir pagrindiniame meniu). 

 
 
 

22.  TECHNINĖ APŽIŪRA 
 
Patikrinkite: 

 kaip atrodo išorė (korpusas neturi būti įtrūkęs), 

 objektyvo ir okuliaro lęšių būklę (neturi būti įtrūkimų, dėmių, dulkių, nuosėdų 
ir pan.), 

 akumuliatoriaus (turi būti įkrautas) ir kontaktų (neturi būti oksidacijos) būklę, 

 ar tinkamai veikia valdymo mygtukai. 
 
 

23.  PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS 
 
Priežiūrą reikia atlikti ne rečiau kaip du kartus per metus. Reikia atlikti šiuos 
veiksmus: 

 sintetiniu valikliu sudrėkintu minkštu skudurėliu nuvalykite nuo išorinių 
plastikinių ir metalinių paviršių dulkes ir purvą, 

 nuvalykite akumuliatoriaus kontaktus ir akumuliatoriaus nišą įrenginyje 
neriebiu organiniu tirpikliu, 

 apžiūrėkite objektyvo ir okuliaro lęšius. Jei reikia, pašalinkite dulkes ir smėlį 
(geriau nekontaktiniu būdu). Nuvalykite išorinius lęšių paviršius tam skirtais 
produktais, 

 laikykite įrenginį krepšyje. Jei laikysite ilgai, išimkite akumuliatorių. 
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24.  GEDIMŲ LOKALIZACIJA 
 
Toliau lentelėje aprašytos kelios problemos, kurios gali kilti naudojant įrenginį. Jei 
su įrenginiu susijusi problema lentelėje nenurodyta arba rekomenduoti veiksmai 
nepadeda, įrenginį reikia grąžinti remontui. 
 
Problema  Priežastis Sprendimas 

Termoskopas neįsijungia. Išsikrovė akumuliatorius. Įkraukite akumuliatorių. 

Įrenginys neveikia su 
išoriniu maitinimo šaltiniu. 

Sugadintas USB laidas. Pakeiskite USB laidą. 

Išsikrovęs išorinis maitinimo 
šaltinis. 

Įkraukite išorinį maitinimo 
šaltinį (jei reikia). 

Vaizdas neryškus, yra 
vertikalių juostų, nelygus 
fonas. 

Reikia kalibruoti. Sukalibruokite, kaip 
aprašyta 9 skyriuje „Jutiklio 
kalibravimas“. 

Vaizdas per tamsus. Per mažas ryškumas arba 
kontrastas. 

Rodyklių mygtukais 
pareguliuokite ryškumą ir 
(arba) kontrastą. 

Prasta vaizdo kokybė, 
sumažėjo detekcijos 
atstumas. 

Šios problemos gali kilti esant nepalankioms oro sąlygoms 
(kai sninga, lyja, rūkas ir pan.). 

Prie įrenginio nepavyksta 
prijungti išmaniojo telefono 
arba planšetinio 
kompiuterio. 

Pakeistas įrenginio 
slaptažodis. 

Ištrinkite tinklą ir 
prisijunkite dar kartą, įvedę 
įrenginyje išsaugotą 
slaptažodį. 

Įrenginys neįsijungia 
nuotolinio valdymo pultu. 

Nuotolinio valdymo pultas 
neaktyvintas. 
 

Išsikrovė elementas. 

Laikydamiesi instrukcijų 
aktyvinkite nuotolinio 
valdymo pultą. 

Įdėkite naują elementą 
CR2032. 

Naudojant termovizorių 
neigiamoje temperatūroje 
vaizdo kokybė blogesnė, nei 
esant teigiamai 
temperatūrai. 
 
 

Dėl skirtingo šiluminio laidumo stebimi objektai (aplinka, 
fonas) esant teigiamai temperatūrai įšyla greičiau, todėl 
galimas didesnis temperatūrų kontrastas ir termovizoriaus 
rodomas vaizdas bus kokybiškesnis.  

Esant žemai temperatūrai, stebimi objektai (fonas) 
paprastai atvėsta iki maždaug vienodos temperatūros, todėl 
temperatūrų kontrastas yra mažesnis ir pablogėja vaizdo 
kokybė (tikslumas). Tai įprasta naudojant termovizorius. 

 Adresu http://www.pulsar-nv.com/support/faq/ rasite DUK 
apie terminius vaizdus. 

 
 

http://www.pulsar-nv.com/support/faq/

