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Conformitate electromagnetica
Acest produs este in conformitate cu EU Standard EN 55032:2015,
Class A.
Avertizare! Folosirea acestui echipament intr-un mediu residential
poate duce la interferente radio,

Atentie!
Monocularele cu termoviziune Helion necesită o licență dacă
sunt exportate în afara țării dumneavoastră.

Specificatii
MODEL HELION
SKU#
Microbolometer:
Tipul
Rezolutia, pixeli
Frecventa , Hz
Dimensiune pixel, µm
Caracteristici optice:
Magnificatie, x
Zoom digital continuu, x
Zoom digital
Lentila
obiectivului

XQ19F
77391
uncooled
384x288
50
17
1.6
1.6-6.4
2x/4x
F19 mm,
F/1.2

XQ28F
77392

XQ30F
77393

XQ38F
77394

XQ50F
77395

MODEL HELION
SKU#

XP28
77403

XP38
77404

XP50
77405

uncooled
640x480
50
17

uncooled
640x480
50
17

uncooled
640x480
50
17

uncooled
384x288
50
17

uncooled
384x288
50
17

uncooled
uncooled
384x288
384x288
50
50
17
17

Microbolometer:
Tipul
Rezolutia, pixeli
Frecventa , Hz
Dimensiune pixel, µm
Caracteristici optice:

2.3
2.3-9.2
2x/4x
F28 mm,
F/1.2

2.5
2.5-10
2x/4x
F30 mm,
F/1.6

3.1
3.1-12.4
2x/4x
F38 mm,
F/1.2

Magnificatie, x
Zoom digital continuu, x
Zoom digital
Lentila
obiectivului

1.4
1.4-11.2
2x/4x/8x
F28 mm,
F/1.2

1.9
1.9-15.2
2x/4x/8x
F38 mm,
F/1.2

2.5
2.5-20
2x/4x/8x
F50 mm,
F/1.2

Distanta minima focalizare, m
Pupila de iesire, mm
Camp vizual (HxV), degrees
Camp vizual (HxV), m@100m
Reglaj dioptric, D
Distanta maxima de detec
tie a unui caprior. m/y
Display:
Tipul
Rezolutia, pixels
Caracteristici de functionare:
Alimentare
Tipul bateriei / Capacitate /
Voltaj
Sursa de alimentare externa
Timp de fuctionare cu Battery Pack
(at t=22°C), h*
Grad de protectie, IP code
(IEC60529)
Gama temperatura de functionare
Dimensiuni, mm
inch
Greutate (fara baterie), kg
oz
Inregistrator video
Video / foto rezolutie, pixel
Video / foto format
Memorie interna
Capacitate memorie
Canal Wi-Fi
Frecventa
Standard
Distanta de receptie,
m

3
5
22x16.6
39x29
±5

3
5
16.3x12.3
28.6x21.5
±5

3
5
12.4x9.3
21.8x16.3
±5

1000/1094

1350/1476

1800/1969

AMOLED
640x480

AMOLED
640x480

AMOLED
640x480

3 – 4.2V

3 – 4.2V

3 – 4.2V

4.1
4.1-16.4
2x/4x
F50 mm,
F/1.2

Distanta minima focalizare, m 3-5
3
3
3
5-7
Pupila de iesire, mm
5
5
5
5
5
Camp vizual (HxV), grade
19.5x14.7
13.3x10
12.4x9.3
9.8x7.4
7.5x5.6
Camp vizual (HxV), m@100m 34.3x25.8
23.3x17.5 21.8x16.3 17.2x12.9 13x9.8
Reglaj dioptric, D
±5
±5
±5
±5
±5
1350/
1800/
700/
800/
800/
Distanta maxima de detec
765
875
875
1476
1969
tie a unui caprior ,
m/y
Display:
Tipul
AMOLED
AMOLED
AMOLED
AMOLED AMOLED
Rezolutia, pixeli
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
Caracteristici de functionare:
Alimentare
3 – 4.2V
3 – 4.2V
3 – 4.2V
3 – 4.2V
3 – 4.2V
Tipul bateriei / Capacitate /
Voltaj
Li-Ion Battery Pack IPS5 / 5000 mAh / DC 3.7V
Sursa de alimentare externa
5V (USB)
5V (USB)
5V (USB)
5V (USB) 5V (USB)
Timp de fuctionare
Battery Pack (at t=22°C), h*
8
8
8
8
8
Grad de protectie, IP code
(IEC60529)
IPХ7
IPХ7
IPХ7
IPХ7
IPХ7
Gama temperatura de functionare
-25 °С ... +50 °С / -13 °F ... 122 °F
Dimensiuni, mm
219x55x58 219x57x58 230x55x58 226x55x58 235x55x58
8.6x2.2x2.3 8.6x2.2x2.3 9x2.2x2.3
8.9x2.2x2.3 9.2x2.2x2.3
inch
Greutate (fara baterie), kg
0.4
0.4
0.45
0.45
0.5
14.1
14.1
15.9
15.9
17.6
oz
Inregistrator video
Video / foto rezolutie, pixel 640x480
640x480
640x480
640x480 640x480
Video / foto format
.avi / .jpg
.avi / .jpg
.avi / .jpg
.avi / .jpg
.avi / .jpg
Memorie interna
8 Gb
8 Gb
8 Gb
8 Gb
8 Gb
Capacitate memorie
150 min video or ˃10 000 pictures
Canal Wi-Fi
Frecventa
2.4GHz
2.4GHz
2.4GHz
2.4GHz
2.4GHz
802.11 b/g/n
Standard
Distanta de receptie , m
15
15
15
15
15
* Timpul exact de functionare depinde de intensitatea utilizarii WI-FI si Inregistrare video.

Li-Ion Battery Pack IPS5 / 5000 mAh / DC 3.7V
5V (USB)
5V (USB)
5V (USB)
8

8

8

IPХ7

IPХ7
IPХ7
-25 °С ... +50 °С / -13 °F ... 122 °F
219x57x58
226x55x58
234x55x58
8.6x2.2x2.3
8.9x2.2x2.3
9.2x2.2x2.3
0.4
0.45
0.5
15.9
14.1
17.6
640x480
640x480
640x480
.avi / .jpg
.avi / .jpg
.avi / .jpg
8 Gb
8 Gb
8 Gb
150 min video or ˃10 000 pictures
2.4GHz
802.11 b/g/n
15

2.4GHz
802.11 b/g/n
15

2.4GHz
802.11 b/g/n
15

* Timpul exact de functionare depinde de intensitatea utilizarii WI-FI si Inregistrare video.

INREGISTRARE VIDEO

PACHETUL CONTINE
Monocular cu
termoviziune HELION
IPS5 Battery Pack
Incarcator cu alimentare
de la retea
cablu USB

Inregistrator video și audio incorporat
Integrarea cu dispozitive mobile iOS și Android
Wi-Fi. Telecomandă și vizualizare utilizând mobilul
YouTube. Direct streaming video și înregistrarea pe Internet prin
intermediul smartphone-ului folosind aplicația Stream Vision

Geanta textil
Curea mana
Manual
Laveta
Garantie

BATTERY PACK:

Acest produs poate fi modificat în conformitate cu îmbunătățirile aduse designului său.
Ultima ediție a acestui manual de utilizare este disponibilă online la www.pulsar-nv.com
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DESCRIERE
Monocularele HELION sunt bazate pe un senzor IR (microbolometru
fără răcire) reprezentate de un număr de modele cu diferite mărimi și
diametre ale lentilelor. Sunt concepute pentru a fi utilizate atât în
timpul nopții, cât și în timpul zilei, în condiții meteorologice
nefavorabile (ceață, smog, ploaie) pentru a vedea prin obstacole care
împiedică detectarea țintelor (ramuri, trestie, tufișuri etc.).
Monocularele HELION nu necesită o sursă externă de lumină și nu
sunt afectate de expunerea la lumină puternică.
Monocularele HELION sunt concepute pentru diferite domenii de
aplicare, inclusiv vânătoarea de noapte, observarea, orientarea pe
trasee, operațiunile de salvare etc.
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Acumulatori Li-Ion IPS5/IPS10
Funcționare în modul Wi-Fi de până la 16 ore *
Functionare cu bateriin АА sau CR123 **
Incarcare acumulatori IPS5/IPS10 via USB
* cu acumulatori IPS10 (vanduti separat).
** cu recipient special (vandut separat).
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VIZUALIZARE EXTERNA SI BUTOANE DE CONTROL

CARACTERISTICI
10

Interfata prietenoasa
Trei moduri de operare - Rocks, Forest, Identification
Trei moduri de calibrare – Manual, Semi-automatic, Automatic
Opt palate de culori
Accelerometru cu 3 axe, giroscop, magnetometru
Functie Defective pixel repair
Telemetru stadiametric
Optiune Display off
Design funcțional și ergonomic
Software updatabil
Gama largă de temperaturi de funcționare (-25 °С …+50 °С)

11
12
13
14

Capac lentila
Inel focalizare
Battery Pack
Port Micro-USB
Protectie ocular
Inel reglaj dioptric
Buton inregistrare REC
Buton navigare DOWN
Buton MENU
Buton navigare UP
Pornire/oprire butonON
Blocare lentile (doar la modelele XP28; XP38; XP50)
Parghie blocare acumulator
Sistem de racire cu Radiator
(Poza.1)
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Incarcarea:

DESCRIPTION OF CONTROLS
BUTON

MOD DE OPERARE

PRIMA
APASARE
SCURTA

ALTA
APASARE
SCURTA

ON (11) Dispozitiv oprit Porneste
dispozitiv
Mode
Display OFF

MENU
(9)

Calibrare
Opreste display/

Porneste display Calibrare

Dispozitiv
pornit
UP (10) Observare

APASARE LUNGA

Calibrare

Schim intre paletele de culori

Meniu

Navigare sus/dreapta

----

Meniu rapid

Schimbare parametrii

----

Observare

Intrare meniu
rapid

Meniu
Meniu rapid

----

Confirmare selectie
Schimbare intre optiuni meniu rapid

Iesire meniu
fara
confirmare
selectie

Ridicați maneta (C) a bazei de încărcare.
Scoateți capacul de protecție de la Battery Pack.
Instalați bateria în baza de încărcare, așa cum se arată în fig.3;
Fixati pârghia (C).
La instalare, un indicator LED verde (D) de pe baza de încărcare
va începe să lumineze și va începe să clipească:
- o dată dacă încărcarea bateriei variază de la 0% to 50%;
- de două ori dacă încărcarea bateriei variază de la 51% to 75%;
- de trei ori, dacă încărcarea bateriei variază de la 76% to 100%;
Dacă indicatorul se aprinde continuu, acumulatorul este încărcat
Puteți scoate acumulatorul din încărcător ridicând maneta (C).
Dacă indicatorul încărcătorului se aprinde continuu roșu la
instalarea bateriei, probabil că nivelul de încărcare a bateriei este
mai mic decât este acceptabil (bateria a fost descarcata mult
timp). Păstrați acumulatorul în încărcător pentru o perioadă lungă
de timp (până la câteva ore), scoateți-l și reintroduceți-l. Dacă
indicatorul începe să clipească verde, bateria este bună; dacă se
aprinde roșu, este defect.Nu folositi acumulatorul!
Conectați mufa Micro-USB a cablului USB la portul (E) al încărcătorului.
Conectați fișa Micro-USB la încărcător .
Introduceți fișa încărcătorului în priza de 220V.

C
D
E

DOWN
(8)

Observare

Meniu
Meniu rapid
REC
(7)
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Mod Video

Mod Foto

Control zoom in trepte

Navigare jos/stanga
Schimbare parametrii
Start
inregistrar
e video

----

Incarcator

220V Priza

Baza de
incarcare

----

Pauza / reluare
inregistrare
video

Fotografiere

UTILIZARE BATTERY PACK
Monocularele HELION sunt furnizate cu un acumulator reîncărcabil
Acumulator Li-Ion IPS5, care permite o funcționare de până la 8 ore.
Nu uitați să încărcați acumulatorul înainte de prima utilizare..

Battery Pack

Pic. 3

INSTALARE:

Conectați sursa de alimentare externă la portul USB (4) al dispozitivului
(Pic. 1).
Aparatul se comută la funcționare de la sursa de alimentare
externă, iar acumulatorul IPS5 va începe să se încarce lent.

.

Scoateți capacul de protecție de la Battery Pack.
Ridicați maneta (13).
Instalați bateria în slotul dedicat de pe carcasa dispozitivului, astfel
încât elementul F (Pic.2) să apară de jos.
Fixați pârghia.

Afișajul va afișa pictograma bateriei
cu un nivel de încărcare
procentual.
Dacă dispozitivul funcționează pe o sursă de alimentare externă,
dar acumulatorul IPS5 nu este conectat, este afișată pictograma.
Atunci când sursa de alimentare externă este deconectată,
dispozitivul trece la bateria internă fără oprire.

MASURI DE SIGURANTA:
Utilizați numai încărcătorul livrat împreună cu acumulatorul.
Utilizarea oricărui alt încărcător poate deteriora iremediabil
acumulatorul sau încărcătorul și poate provoca incendiu.
Când țineți acumulatorul o perioadă lungă de timp, bateria nu
trebuie încărcată complet sau complet descărcată.
Nu încărcați acumulatorul imediat după aducerea bateriei din
mediul rece la o temperatură caldă. Așteptați 30-40 de minute
pentru ca bateria să se încălzească.
Nu lăsați bateria nesupravegheată în timpul
încărcării. Nu folosiți niciodată un încărcător
modificat sau deteriorat.
Încărcați acumulatorul la o temperatură cuprinsă între 0 ° C și
+45 ° C. În caz contrar, viața batter va scădea semnificativ.
Nu lăsați acumulatorul cu un încărcător conectat la rețea mai
mult de 24 de ore după încărcarea completă.
Nu expuneți acumulatorul la temperaturi ridicate sau la flacără
deschisă.
Nu introduceti bateria în apă.
Nu conectați dispozitivul la o sursa de de curent care
depășește nivelurile permise.
Bateria este protejată împotriva scurtcircuitului. Cu toate acestea,
orice situație care ar putea cauza scurtcircuitarea trebuie evitată.
Nu demontați sau deformați acumulatorul.
Nu scăpați și nu loviți acumulatorul.
Atunci când utilizați bateria la temperaturi negative, capacitatea
bateriei scade, acest lucru este normal și nu este un defect.
Nu utilizați bateria la temperaturi mai mari decât cele indicate în
tabel - aceasta poate reduce durata de viață a acumulatorului.
Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor.
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ALIMENTARE EXTERNA

Dispozitivul poate fi alimentat cu o sursă externă de alimentare (5V)
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OPERARE
AVERTIZARE! Nu îndreptați obiectivul unității la surse de lumină
puternice, care emite radiații laser sau soare. Acest lucru poate
face componentele electronice inoperante. Garanția nu acoperă
pagubele cauzate de funcționarea necorespunzătoare.
AVERTIZARE! Sistemul de răcire a radiatorului (14) se încălzește
în timpul funcționării: este normal și permite o creștere a
sensibilității dispozitivului.
Pornirea si setarea imaaginii
Deschideti capacul lentilei (1).
Porniți aparatul apăsând scurt butonul ON (11).
Pentru a obține o imagine clară a pictogramelor de pe afișaj, rotiți
inelul de reglare a dioptrii (6). După aceasta nu este nevoie să rotiți
inelul de reglare a dioptriei pentru distanțe sau alte condiții.
Pentru a focaliza, rotiți inelul de focalizare a obiectivului (2).
Pentru a seta luminozitatea și contrastul afișajului și zoom-ul continuu,
consultați secțiunea MENIU RAPID.
După utilizare, țineți apăsat butonul ON pentru a opri aparatul.
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CALIBRAREA SENZORULUI
Calibrarea
permite
nivelarea
temperaturii
de
fundal
a
microbolometrului și elimină defectele de imagine (cum ar fi imaginea
înghețată, dungi verticale etc.).
Există trei moduri de calibrare: manual (M), semi-automat (SA) și
automat(А)
Selectați modul dorit în opțiunea de meniu "CALIBRARE"
.

Modul М (manual). Închideți capacul obiectivului, porniți aparatul
cu o apăsare scurtă a butonului ON (11). După finalizarea
calibrării, deschideți capacul obiectivului.
Mode SA (semiautomat). Calibrarea este activată prin apăsarea
scurtă a butonului ON. Nu trebuie să închideți capacul obiectivului
(senzorul este închis automat cu declanșatorul intern).
Modul А (automat). Dispozitivul calibrează singur, în conformitate
cu algoritmul software. Nu trebuie să închideți capacul obiectivului
(senzorul este închis automat cu declanșatorul intern). Calibrarea
asistată de utilizator cu butonul ON este permisă în acest mod (în
modul semi-automat).
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ZOOM DIGITAL IN TREPTE
Aparatul vă permite să măriți rapid mărirea de bază (vă rugăm să
consultați linia "Zoom digital" din tabelul cu specificații) de două ori
sau de patru ori (de 8 ori în modelele XP), precum și să reveniți la
mărirea de bază. Pentru a activa zoom-ul digital in trepte, apăsați
succesiv butonul DOWN (8).
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FUNCTII MENIU RAPID
Meniul rapid permite modificarea setărilor de bază (luminozitatea și
contrastul afișajului,zoomul digital continuu și telemetrul stadiometric).
Intrati in meniu cu o apasare scurta a butonului М (9).
Pentru a comuta între funcțiile de mai jos, apăsați succesiv butonul
M.
Luminozitate
– apasati butonul UP (10)/ DOWN (8) pentru a
schimba luminozitatea displayului de la 00 to 20.
Contrast
– apasati butonul UP/ DOWN pentru a schimba
contrastul displayului de la 00 to 20.
Zoom digital
- apasati butonul UP/ DOWN pentru a schimba
zoom-ul digital de la 1.0x to 4.0x (or 8.0x in XP models). Zoom-ul
digital continuu este in crestere de 0.1x.
Valoarea inițială a zoom-ului digital continuu este x1.0 dacă
mărirea digitală intensă nu este activă.

Note.
- mărirea reală este produsul valorii de mărire de bază și a valorii de
zoom digital continuu. De exemplu: mărirea de bază a dispozitivului
este 3.0x, valoarea zoom digitală continuă х1.7. Mărirea reală este de
5,1 x (3,0 * 1,7).
- setările de luminozitate și de contrast ale afișajului sunt salvate în
memorie atunci când aparatul este oprit.
Telemetrul stadiametric
— apăsați butonul UP/DOWN pentru a
schimba distanța față de un obiect care este masurat (vă rugăm să
consultați secțiunea 16 pentru mai multe detalii).
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FUNCTIILE MENIULUI PRINCIPAL
Intrati in meniul principal cu o apăsare lungă a butonului M (9).
Apăsați butonul UP (10) / DOWN (8) pentru a comuta între opțiunile de
meniu.
Navigarea cu meniuri este ciclică: de îndată ce se atinge ultima
opțiune de meniu TAB 1, începe prima opțiune de meniu TAB 2
Selectati cu o apasare scurta a butonului M .
Ieșiți din meniu prin apăsarea lungă a butonului М.
Ieșirea automată are loc în 10 secunde de inactivitate.
La ieșirea din meniu, locația cursorului este memorată numai
pentru durata sesiunii de lucru (adică până când aparatul este
oprit). La repornirea dispozitivului și accesarea meniului, cursorul
va fi localizat în prima opțiune de meniu.
CONTINUTUL MENIULUI:
TAB 1

TAB 2

Menu

Wi-Fi activation

Menu

General settings

10
Black Hot
n tr epte

Automatic

10

Continut meniu si descriere
Wi-Fi
Off

Intra in submeniu cu o apasare scurta a butonului
M.
 Selectați una din paletele de mai jos cu o scurtă
apăsare a butoanelor UP(10)/DOWN(8).
 Confirmați selecția cu o apăsare scurtă a butonului M
Black Hot
(culoarea albă corespunde temperaturii
scăzute, culoare negra-la temperaturi ridicate)
Hot Red
Red Monochrome
Rainbow
Ultramarine
Violet
Sepia
Comutați între paleta selectată în meniu și paleta de
bază cu o apăsare scurtă a butonului UP
(10).


Wi-Fi ON/OFF
Activează Wi-Fi cu o scurtă apăsare a butonului M(9)
Opriți Wi-Fi cu o scurtă apăsare a butonului M (9).
De asemenea, puteți activa / dezactiva Wi-Fi cu o
apăsare lungă a butonului UP (10) în timpul
funcționării.

Mode

Rocks

Forest

Identiﬁcation

Selectarea modului de operare
Există trei moduri de operare automate:
Fiecare mod include o combinație optimă de
parametri (luminozitate, contrast, etc.) pentru a
oferi cea mai bună imagine posibilă în anumite
condiții de vizualizare..
Modul de contrast îmbunătățit
Perfect pentru vizualizarea animalelor pe fundalul
stâncilor, a solului în zonele montane.
Mod de contrast scăzut
Perfect pentru vizualizarea animalelor pe fundal
de vegetație.
Mod universal la diferite moduri de observare.

1
.
.
.
.





Selectare submeniu butoane UP(10)/DOWN(8).
Apăsați scurt butonul M pentru a intra în
submeniu.
Setați luminozitatea grafică dorită (pictograme
meniu și bara de stare) de la 0 la 10 cu
butoanele UP/DOWN
Confirmați selecția printr-o apăsare scurtă a
butonului M.

Selectia paletei de culori
Paleta de culori de baza este “alb fierbinte”.
Paleta de culori va permite sa selectati
culori alternative.
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Intrati in meniul principal cu o apăsare lungă a
butonului M (9).

Intrati in meniul principat cu o apasare lunga a
butonului M.
Intrati in submeniu cu o apasare scurta a butonului
M.
Selectați unul dintre modurile de calibrare de mai jos
cu butoanele UP(10)/DOWN(8).
Confirmati selectia cu o apsare scurta a butonului
M.

În modul automat, necesitatea calibrării se
bazează pe algoritmul software. Calibrarea
începe automat.
Utilizatorul determină singur necesitatea calibrării
bazate pe starea reală a imaginii.
Calibrarea manuală (silențioasă).
Închideți capacul obiectivului înainte de calibrare.

A





Paleta de
culori

Calibrare



Luminozitate
 Țineți apăsat butonul M (9) pentru a intra în
meniul principal.
luminozitate

Selectarea modului de calibrare.
Există trei moduri de calibrare: manual (M), semiautomat (SA) și automat (А).

SA
M

WiFi settings
Password
setup
12345

Setare Wi-Fi
Această opțiune de meniu vă permite să
configurați dispozitivul pentru a funcționa într-o
rețea Wi-Fi.
Aceasta optiune va permite setarea unei prole
pentru a accesa monocularul cu termoviziune de
pe alt dispozitiv.
Parola este utilizată pentru a conecta un dispozitiv
extern (adică un smartphone) la monocular.
 Intrati in submeniul "Wi-Fi" cu o scurtă apăsare a
butonului M (9).
12






Setarea
nivelului
de acces
Owner
Guest

Parola implicită "12345" apare pe afișaj.
Setați parola dorită cu butoanele UP (10) și
DOWN (8) (butonul UP pentru a crește
valoarea; butonul DOWN pentru a reduce).
Comutați între cifre printr-o apăsare scurtă a
butonului M.
Salvați parola și ieșiți din submeniu cu o
apăsare lungă a butonului M.

Setara timpului
 Intrati in submeniul "Time" cu o scurtă apăsare
a butonului M (9).
 Selectați formatul dorit de timp, apăsând scurt
butoanele UP / DOWN: 24 sau PM / AM.
 Comutați la setarea oră cu o apăsare scurtă a
butonului M.
 Selectați valoarea orei cu o scurtă apăsare a
butoanelor UP / DOWN.
 Comutați la configurarea minutelor cu o apăsare
scurtă a butonului M.
 Selectați valoarea minutelor printr-o apăsare
scurtă a butoanelor UP / DOWN.
 Salvați data selectată și ieșiți din submeniu cu o
apăsare lungă a butonului M.

Time

Setarea nivelului de acces
Această opțiune de meniu vă permite să setați
nivelul de acces necesar al aplicației Stream
Vision pe dispozitiv.
Nivelul de acces Owner. Utilizatorul Stream
Vision user are acces complet la toate functiile
dispozitivului.
 Nivelul de acces Guest. Utilizatorul stream vision
are acces doar la video stream in timp real de pe
dispozitiv.ce.


Urmatoarele setari sunt disponibile:
Settings

English
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Y

Metri

Language

Date

Unitati
de
masura

Selectarea limbii
 Intrati in submeniul "Language" cu o apăsare
scurtă a butonului M.
 Selectați
una dintre limbile de interfață
disponibile printr-o scurtă apăsare a butoanelor
UP/DOWN:engleză,franceză,germană,spaniolă.
 Comutați între limbi cu o apăsare scurtă a
butonului M.
 Salvați selecția și ieșiți din submeniu cu o
apăsare lungă a butonului M.
Setarea datei
Introduceți submeniul "Date" cu o apăsare
scurtă a butonului M. Formatul datei este afișat
ca: AAAA / LL / DD (an / lună / zi)
 Selectați valorile corecte pentru anul, luna și
data cu o scurtă apăsare a butoanelor
UP/DOWN.
 Comutați între cifre prin apăsarea scurtă a
butonului M.
 Salvați data selectată și ieșiți din submeniu cu o
apăsare lungă a butonului M.


Formatare

Selectarea unităților de măsură
 Intrai in submeniul "M / Y" cu o apăsare scurtă
a butonului M.
 Selectați formatul dorit cu o apăsare scurtă a
butoanelor UP / DOWN, apăsați din nou M.
 Ieșirea din meniu va avea loc automat.
Formatarea.
Această opțiune de meniu vă permite să formatați
cardul sau memoria dispozitivului dvs. (ștergeți
toate fișierele din memoria acestuia).
 Intrati
in submeniul Format prin apăsarea
scurtă a butonului M (9).
 Prin apăsarea scurtă a butoanelor UP / DOWN,
selectați "Yes" pentru a formata cartela de
memorie sau "No" pentru a reveni la submeniu.
 Confirati selectia cu o apasare scurta a butonului
M.
 Dacă este selectată opțiunea "Yes", pe ecran
va apărea opțiunea " Do you want to format
memory card? " Și "Yes" și "No". Selectați
"Yes" pentru a formata cartela de memorie.
 Mesajul «Memory card formatting» inseamna
ca formatarea este in progres.
 După finalizarea formatării mesajul :
«Formatting completed» apare.
 Daca
“No” este selectat, formatarea este
anulata și veți reveni la submeniu.
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Reset

Restabilește setările implicite
 Intrati in submeniul Reset cu o scurtă apăsare a
butonului M (9).
 Prin apăsarea scurtă a butoanelor UP / DOWN,
selectați "Yes" pentru a restabili setările
implicite sau "No" pentru a anula.
 Confirmați
selecția cu o apăsare scurtă a
butonului M.
 Dacă este selectat "Yes", afișajul va afișa
opțiunile " Return default settings?" Și "Yes"
"No". Selectați "Yes" pentru a restabili setările.
 Dacă este selectat "No", acțiunea este
întreruptă și veți reveni la submeniu.

Telecomandă



Următoarele setări vor fi restabilite la valorile lor
inițiale înainte de modificările efectuate :
 Operating mode of video recorder – video
 Operating mode – Forest
 Calibration mode – automatic
 Language – English






Wi-Fi – off (default password)
Digital zoom – off
PiP – off
Colour palette – White Hot
Unit of measurement - metric

Telecomandă (achizitionata separat)
Înainte de a acționa telecomanda (RC), nu uitați
să o activați după cum urmează:
 Apăsați
butonul M, începe numaratoarea
inversă (30 sec), în care apăsați orice tasta RC
timp de două secunde.
 Daca activarea este cu succes, mesajul
«Connection complete» apare
.
 La eroare, the mesajul «Connection failed»
apare
. Repetati procedura.
 RC este activat și pregătit pentru utilizare.



Off

Microfon










Avertizare:setările de dată și oră, harta pixelilor și
activarea controlului la distanță nu sunt restabilite.

Lens
selection
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Lens selection se utilizează la înlocuirea
obiectivelor pentru modele : HELION XP28;
HELION XP38; HELION XP50.
Selectarea corecta a lentilei este important pentru
afisarea corecta a magnificatiei digitale si
functionarea corecta a telemetrului stadiametric.
 Înlocuiți lentila obiectivului: pentru a face acest
lucru, deplasați dispozitivul de blocare (13)
înapoi, întoarceți obiectivul până la capăt și
scoateți obiectivul.
 Instalați un obiectiv nou, mutați dispozitivul de
blocare înapoi până când dispozitivul de
blocare se fixează.
 Intrati in submeniul cu o apăsare scurtă a
butonului M
 Cu o scurtă apăsare a butoanelor UP / DOWN
selectați obiectivul dorit: 28; 38 sau 50.
 Confirmați selecția cu o apăsare lungă a
butonului M

Pentru a deconecta RC, apăsați butonul M, așteptați ca
expirarea numărătoarea inversă să nu se apese timp
de 30 de secunde nici un buton.
Toate telecomenzile legate anterior cu
dispozitivul dvs. sunt acum deconectate.
Țineți apăsat butonul M (9) pentru a intra în
meniul principal.
Selectați submeniul cu butoanele UP (8) și
Down(10).
Apăsați scurt butonul M pentru a intra în submeniu.
Porniți / opriți microfonul printr-o apăsare scurtă
a butonului M.
Cu microfonul activat, veți avea înregistrare
audio în video dvs. Microfonul este oprit implicit.

Repararea pixelilor defecti
Atunci când utilizați o camera cu termoviziune,
pixelii defecți (puncte luminoase sau întunecate)
pot deveni vizibile pe senzor.
Pixelii defecți ai senzorului pot crește proporțional în mărime când este
activat zoomul digital. Monocularele HELION permit utilizatorului să
repare pixeli defecți ai detectorului folosind o metodă bazată pe software
sau să renunțe la ștergere.
 Introduceți submeniul cu o scurtă apăsare a M.
Repararea
pixeli

Selectati
cu o apasare scurta a butonului M.
Un marker (H)
apare pe partea stanga a
display-ului .
 In partea dreapta a ecranului apare mesaj
―magnifying glass‖ (G) –o imagine marita intr-un
cadru cu o cruce fixă, proiectat pentru detectarea
mai ușoară a unui pixel defect și pentru
potrivirea pixelului cu marcatorul, săgeți
orizontale și verticale pentru axele X și Y (I)
care prezintă mișcarea markerului.
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Prin apăsarea scurtă a butoanelor UP / DOWN,
mișcați marcatorul pt al alinia cu un pixel defect.
 Comutați direcția marcatorului de la orizontală la
verticală și invers, cu o apăsare scurtă a
butonului M.
 Aliniați pixelul defect cu crucea fixă în cadru pixelul ar trebui să dispară.
 Ștergeți pixelul defect cu o apăsare scurta pe
buton REC(7).
 Un mesaj scurt "OK" apare în cadru în cazul
succesului.
 Apoi puteți șterge un alt pixel defect mutând
marcatorul de-a lungul ecranului.
 Iesiti din optiunea “Defective pixel repair” cu o
apăsare lungă a butonului M.


Reveniti la modelul initial de pixeli defecti
Această opțiune vă permite să anulați ștergerea
pixelilor defecți și să le readuceți la starea lor
inițială.
 Intrati in submeniu cu o apăsare scurtă a
butonului M.
 Alegeti semnul
si apasati М.
 Selectați "Yes" dacă doriți să reveniți la modelul
de pixeli defect implicit sau "No" dacă nu.
 Confirmați selecția cu o apăsare scurtă a
butonului M
Atenţie! Afișarea unui monocular cu termoviziune poate avea 1-2
pixeli reprezentați ca puncte albe strălucitoare sau colorate (albastru,
roșu) care nu pot fi șterse și nu constituie un defect.

1

2

3

4

5

6

7

(1) Paleta de culori
(afișat numai dacă este selectată paleta "Negru cald")
(2) Modul de operare
(3) Modul de calibrare

(în modul de calibrare automată, cu trei secunde înainte de calibrarea
automată, în locul pictogramei modului de calibrare este afișat un
temporizator 00:01).
(4) Magnificatia actuala (de exemplu, 16x)
(5) Status conectare Wi-Fi
(6) Timpul de functionare
(7) Nivelul de incarcare al acumulatorului
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INREGISTRAREA VIDEO SI FOTOGRAFIEREA
Monocularele HELION oferă înregistrarea video și fotografierea imaginii
care este cuprinsă în memoria internă.
Înainte de a utiliza această funcție, citiți opțiunile de meniu “Date
setup”, “Time setup” din sectiunea “Main menu functions”.
Inregistratorul incorporat opereaza in 2 moduri VIDEO si FOTO
Modul VIDEO . Inregistrare Video

Informatii
dispozitiv
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Această opțiune permite utilizatorului
sa vizualizeze informatii despre dispozitiv:
 Nume
 versiune software
 versiune hardware
 Numar SKU
 informatii service
 Numar serial
Selectați opțiunea de meniu Device information
cu o apasare scurta a butonului M .

BARA DE STARE
Bara de stare este situată în partea inferioară a ecranului și prezintă
informații despre starea reală de funcționare a dispozitivului, inclusiv:

Aparatul este în modul VIDEO la pornire.
si timpul
În colțul din stânga sus veți vedea pictograma
ramas de inregistrare in format HH:MM (ore: minute) 5:12.
Porniti înregistrarea video cu o scurtă apăsare a butonului REC (7).
dispare, si REC si
La inceputul inregistrarii video, pictograma
timpul de inregistrare in format MM:SS (minute : sec) apar
REC 00:25
in loc
Întrerupeți și reluați înregistrarea video cu o scurtă apăsare a
butonului REC.
Opriți înregistrarea video cu o apăsare lungă a buton REC
Fișierele video sunt salvate in memorie după oprire.
Comutați între moduri (Video-> Foto-> Video) cu o apăsare lungă de
butonul REC.
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Porniți modulul wireless cu o apăsare lungă a butonului UP (10).
Funcționarea Wi-Fi este afișată în bara de stare, după cum
urmează:

Modul foto. Fotografierea
Treceți la modul Foto cu o apăsare lungă a butonului REC.
Faceți o fotografie cu o apăsare scurtă a butonului REC. Imaginea
se blochează timp de 0,5 secunde este salvată în memoria internă.
în colțul din stânga sus al afișajului, puteți vedea: pictograma
,
―>100‖ înseamnă că puteți face mai mult de 100 fotografii. Daca nr
de poze disponibil este mai mic de 100, suma reală disponibilă de
poze (de exemplu 98) este aratat langa icoana
.
Note:
- puteți intra și utiliza meniul în timpul înregistrării video;
- înregistrările video și foto sunt salvate in memoria încorporata în
formatul img_xxx.jpg (fotografii); video_xxx.avi (videoclipuri). Xxx
- contor de trei cifre pentru videoclipuri și fotografii;
- contorul pentru fișierele multimedia nu poate fi resetat;
Atentie!
- Durata maximă a unui fișier înregistrat este de șapte minute.
După expirarea acestui timp, un videoclip este înregistrat întrun fișier nou. Numărul de fișiere înregistrate este limitat de
capacitatea memoriei interne a unității.
- verificați în mod regulat capacitatea liberă a memoriei interne,
mutați înregistrările înregistrate pe alte suporturi de stocare
pentru a elibera spațiu pe cartela de memorie internă.
IMPORTANT!

Pentru a reda fișierele video înregistrate de dispozitivele Helion pe computere
bazate pe iOS, vă recomandăm să utilizați player video VLC sau player
Elmedia.
link-urile și codurile QR sunt prezentate mai jos:

Connection status
Wi-Fi oprit
Wi-Fi activat de utilizator,
Wi-Fi in dispozitiv este
activat
Wi-Fi pornit, nu e conexiune cu
dispozitivul
Wi-Fi pornit, dispozitiv conectat

Status bar indication
icon
icon
icon
icon

Aparatul dvs. este detectat de un dispozitiv extern ca
HELION_XXXX », unde XXXX - reprezintă ultimele patru cifre ale
numărului serial al dispozitivului».
După ce o parolă este generată pe un aparat extern (consultați
opțiunea de meniu " Wi-Fi setup " a secțiunii " Main menu functions
" din acest manual de utilizare) și este stabilită conexiunea simbolul
din bara de stare se schimba in
.
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TELEMETRU STADIAMETRIC
Dispozitivele Helion sunt echipate cu un telemetru stadiametric care
permite utilizatorului să estimeze distanța aproximativă față de un
obiect de dimensiuni cunoscute.

VLC VIDEO PLAYER

ELMEDIA VIDEO PLAYER

Selectați funcția "Stadiametric rangefinder" cu o apăsare scurtă a
butonului M (9) și selectați simbolul
.
Veți vedea pe ecran: bare de măsurare, pictograme a trei

http://www.videolan.org/
vlc/download-macosx.html

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

obiecte dereferinta si distanta pana la respectivele obiecte.
Există trei obiecte de referință
prestabilite:
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FUNCTIA WI-FI

- Iepure – inaltime 0.3 m
- Porc Mistret – inaltime 0.7 m
- Caprior – inaltime 1.7 m

Monocularul cu termovizune are opțiunea de conectare wireless (Wi-Fi)
care îl leagă de dispozitivele externe (smartphone, tableta PC).
19
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Deplasați bara fixă inferioară sub obiect și în timp ce apăsați
butoanele UP / DOWN mișcați bara orizontală superioară față de
bara fixă inferioară până când obiectul se potrivește în întregime
între cele două cursoare. Distanța la obiect este recalculată
automat pe măsură ce mutați linia superioară.
Dacă intervalul nu are loc în 10 secunde, informațiile dispar de pe
ecran.
Pentru a selecta unitatea de măsură (metri sau iarzi), mergeți la
opțiunea de meniu respectivă.
Înainte de a apărea pe afișaj, o valoare de distanță măsurată este
rotunjită până la 5 m pentru valori mai mari și rotunjită până la 1 m
pentru valori mai mici.
Ieșiți din modul telemetru cu o apăsare scurtă a butonului M sau
așteptați 10 secunde pentru a ieși automat.
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STREAM VISION
Termoziziunile HELION suporta tehnologia Stream Vision, care vă
permite să transmiteți imaginea de pe afișajul monocularului către un
smartphone sau tableta prin Wi-Fi în timp real. Puteți găsi mai multe
informații despre Stream Vision online la www.pulsar-nv.com

FUNCTIA DISPLAY OFF

FUNCTIA PiP
PiP vă permite să vedeți o imagine mărită
simultan cu imaginea principală într-o
fereastră dedicată.
3.1x

Porniți / dezactivați funcția PiP cu o apăsare lungă a butonului (8).
Schimbați raportul de zoom în fereastra PiP cu o scurtă apăsare a
butonului Down.
Imaginea mărită este afișată într-o fereastră dedicată, având o
mărire completă optică afișată.
21
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Nota: Aplicația Stream Vision vă permite să actualizați caracteristicile
firmware ale dispozitivului.
Scanați codurile QR pentru a descărca gratuit Stream Vision:

Funcția Display off dezactivează transmiterea imaginii pe ecran.
Acest lucru împiedică divulgarea accidentală.
Dispozitivul continuă să funcționeze.
Când aparatul este pornit, țineți apăsat butonul ON (11). Afișajul se
stinge, mesajul " Display off”.
Pentru a activa afișarea, apăsați scurt butonul ON.
Când țineți apăsat butonul ON, mai mult e 3 secunde, dispozitivul
se va opri.

18

Imaginea principală este afișată cu un raport de mărire optic care
corespunde raportului x1.0.
Când funcția PiP este activată, puteți activa zoom-ul digital
intensiv și continuu. Mărirea optică completă va avea loc numai în
fereastra dedicată.
Atunci când funcția PiP este oprită, imaginea este afișată cu
mărirea optică setată pentru funcția PiP.

Google Play (Android OS):
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iTunes (iOS):

CONECTARE USB
Conectați un capăt al cablului USB la portul Micro-USB (4) al
dispozitivului dvs., iar celălalt capăt al portului USB al PC.
Porniți dispozitivul printr-o apăsare scurtă a butonului ON (11)
(dispozitivul care a fost oprit nu poate fi detectat de computer).
Dispozitivul dvs. va fi detectat automat de computer; nu trebuie
instalate drivere.
USB connection
Două moduri de conectare vor
Use as power
apărea pe ecran:
Use as memory card
Memory card (external memory)
si Power.
Select modul de conectare cu
butoanele UP si DOWN.
Confirmați selecția cu o apăsare scurtă a butonului M.
22

Connection modes:
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Memory card (external memory).
În acest mod, dispozitivul este detectat de computer ca un card
flash. Acest mod este proiectat pentru a lucra cu fișierele salvate în
memoria dispozitivului. Funcțiile dispozitivului nu sunt disponibile în
acest mod; dispozitivul se oprește automat.
- Dacă înregistrarea video era în curs de desfășurare la conectare,
înregistrarea se oprește și videoclipul este salvat.
Atunci când USB este deconectat de la dispozitivul în care
conexiunea se află în modul USB Mass Storage Device, aparatul
rămâne în starea OFF. Porniți dispozitivul pentru funcționare.

Verificati:
Inspectie externă (nu trebuie să existe fisuri pe carcasă).
Starea obiectivelor și a lentilelor oculare (nu trebuie să existe
crăpături, puncte, praf, depuneri etc).
Starea bateriei (trebuie încărcată) și a terminalelor electrice
(nu trebuie să existe oxidare).
Funcționarea corectă a comenzilor.
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Power.
În acest mod, PC / laptop-ul este folosit ca sursă de alimentare
externă. Bara de stare afișează pictograma.
Aparatul continuă
să funcționeze și toate funcțiile sunt disponibile.
Nota: Acumulatorul nu se încarcă!
Atunci când USB este deconectat de la dispozitiv când este în
modul Power, aparatul continuă să funcționeze cu acumulator,
dacă este disponibil, și are o încărcare suficientă.
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Comenzi RC Telecomanda:
ON Button (15): duplică funcțiile butonului ON (11).
Button (16): activare zoom digital. Funcția PiP.
Button (17): duplică funcțiile butonului REC (7).
Controler (18): duplică funcțiile butonului
M (9) când este apăsat; duplicarea
funcțiilor UP (10) / DOWN (8) la rotire (în
meniul rapid / meniul principal).
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MAINTENANTA SI DEPOZITARE
Întreținerea trebuie să se desfășoare nu mai puțin de două ori pe
an și trebuie să cuprindă următoarele măsuri:
Ștergeți suprafețele exterioare din plastic și metal curățați de praf
și murdărie cu o cârpă moale, umezită cu un agent de curățare.
Curățați bornele electrice ale compartimentului bateriei și
ale bateriei dispozitivului cu un solvent organic fara grasimi
Verificați lentilele obiectivului și ale ocularului. Dacă este necesar,
îndepărtați praful și nisipul (de preferință printr-o metodă
necontactă). Curățați suprafețele exterioare ale lentilelor cu
produse special concepute pentru acest scop.
Păstrați dispozitivul într-o geanta de transport. Scoateți
acumulatorul pentru stocare pe termen lung.

TELECOMANDA WIRELESS
(achizitionata separat)
Telecomanda wireless (RC) duplică funcția POWER ON, zoom digital,
pornire / oprire video și navigare prin meniu.

INSPECTIE TEHNICA
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DEPANARE
Tabelul prezentat mai jos prezintă câteva probleme potențiale care pot
apărea la utilizarea dispozitivului. Dacă nu este afișată o problemă
întâlnită cu dispozitivul sau dacă acțiunea recomandată nu rezolvă
problema, unitatea trebuie returnată pentru reparare.
Problema

De Verificat

Corectie

Monocularul nu
porneste.

Acumulator descarcat.

Schimbati acumulatorul.

Aparatul nu
funcționează pe o
sursă externă de
alimentare.

Cablu USB deteriorat.

Inlocuire cablu USB.

sursa externa
descarcata.

Incarcati sursa (daca e
necesar).
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Problema
Imaginea este
neclară, cu dungi
verticale și fundal
neuniform.
Imaginea este
prea întunecată

Calibrare e
necesara.

Nivelul luminozității sau al
contrastului este prea mic.

Corectie
Efectuați calibrarea conform
secțiunii
―CALIBRAREA SENZORULUI‖.
Reglați luminozitatea / contrast
cu butoanele UP / DOWN.

Calitatea slabă a
imaginii / intervalul
de detectare redus.

Problemele descrise pot apărea în condiții meteorologice
nefavorabile (zăpadă, ploaie, ceață etc.).

Telefonul sau tableta
nu poate fi conectat
la dispozitiv.

Parola din unitate a fost
modificată.

Ștergeți rețeaua și conectațio din nou inserând parola
salvată în dispozitiv.

Unitatea se află în afara
razei de semnal Wi-Fi.
Există obstacole între
dispozitiv și receptorul de
semnal
Sunt pra multe retele WI-FI
in zona ceea ce poate duce
la interferenta de semnal

Plasați dispozitivul în linia
vizibilă a semnalului Wi-Fi.

Nu există semnal
Wi-Fi sau semnal
erratic.
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De verificat

Pentru a asigura semnal
WI-FI performant, mutati
dispozitivul intr-o zona cu
putine sau fara retele WI-FI.

Telefonul sau
tablet nu se
conecteaza la
dispozitiv

Parola unitatii a fost
schimbata.

Stergeti reteaua si conectati-va
din nou introducand parola
Salvata in dispozitiv.

Dispozitivul nu
poate fi pornit
cu telecomanda

Telecomanda nu este
activata.
Baterie scazuta.

Activate telecomanda
potrivit instructiunilor.
Instalati o noua baterie CR2032

Apar dungi colorate
pe ecran sau imagini
or
dispar.

Dispozitivul a acumulat
incarcare static in timpul
folosirii.

Cand efectul incarcarii statice
trece dispozitivul se poate sa
se reporneasca automat
alternative opriti si reporniti
dispozitivul.

Cand folositi
dispozitivul la
temperature sub
zero calitatea
imaginii este mai
slaba decat la
temperaturi pozitive.

Datorită variațiilor de conductivitate termică, obiectele (mediul
înconjurător, fundalul) aflate sub observație devin mai calde mai
repede la temperaturi de peste zero, ceea ce permite un
contrast mai ridicat al temperaturii și, astfel, calitatea imaginii
produse de un termostat termic va fi mai bună.
La temperaturi scăzute de funcționare, obiectele aflate sub
observație (fundal) în mod normal se răcește până la
temperaturi aproximativ identice, ceea ce duce la un contrast
mai scăzut al temperaturii și la degradarea calității imaginii (de
precizie). Acest lucru este normal pentru dispozitivul cu imagini
termice.
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