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GEBRUIKSAANWIJZING PULSAR CORE FXQ50 / FXQ55BW 

PAS OP: DEZE VERTALING IS NIET GEMAAKT DOOR DE FABRIKANT EN ER KUNNEN DERHALVE GEEN RECHTEN 
AAN DEZE VERTALING WORDEN ONTLEEND! 

AAN U GELEVERD 

- Warmtebeeldkijker 

- Monoculaire voorzetstuk als richtkijker met een vergroting 1-5x 

- Bewaartas 

- Draagriem 

- Externe stroomadaptor 

- USB Kabel 

- Afstandsbediening 

- Instructieboekje 

- Schoonmaakdoekje 

- Garantieverklaring 

- Bepaalde bestellingen kunnen niet meegeleverd worden. 

Veranderingen aan het ontwerp en software met het doel om betere 

gebruikseigenschappen te bewerkstelligen worden voorbehouden. 

De instructietoelichtingen kunt u vinden op www.pulsar-vision.com 

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT 

De warmtebeeldkijker functioneert op het principe van infrarood sensoren 

(microbolometer). De kijker kan zowel in de nacht als ook overdag worden gebruikt bij 

extreem slechte weersomstandigheden ( bijv. bij mist, dauw en regen), ook wanneer het 

beeld gestoord wordt door bijvoorbeeld twijgen, hoog gras of dichte dekking. 

Indien men het monoculaire voorzetstuk gebruikt met de warmtebeeldkijker kan men het 

wild op meer dan 1000 meter observeren. In tegenstelling tot restlichtversterkers heeft 

men bij dit warmtebeeldkijker CORE geen licht nodig en wordt het beschermd tegen 

zijdelingse blootstelling van licht. Het gebruik van de warmtebeeld kijker is geschikt voor 

jacht, zoek- en reddingsoperaties waarbij het reeds donkerder is geworden. 

SPECIFICATIES 

● Optische vergroting monoculair tot 5x 

● Sensor 384 x 288 Pixels 

● Snel (de)monteerbaar op de richtkijker 

● Tot wel 1800 m bereik voor observering met medegebruik van de monoculair 

● Contrastvol monochromes AMOLED Display (640x480 Pixels) 

● Verbeterde objectherkenning dankzij de IRIS technologie (verbeterde software met als 

doel een betere beeldkwaliteit)  

● Drie Kalibratiemodi: Automatisch, Semiautomatisch en Manuel 

● Drie bedrijfsmodi: Forest (laagcontrast), Rocks (verbeterd contrast) en identificatie 

(verbeterde detailweergave van warme objecten) 

● Draadloze afstandsbediening        

● Bruikbaar in buitentemperaturen tussen de -25° en +50°Celcius 

● Waterbestendig volgens beschermnormeringsklasse IPX7 / IPX5 

● Compacte vormgeving 

● Gering in gewicht 

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

De Core stelt drie bedieningsmodi voor, elk ontworpen om het best mogelijke beeld te leveren 

onder specifieke kijkomstandigheden. De modi zijn als volgt: "Rocks" (verbeterd contrast), 

"Forest" (laag contrast) en "Identification" (verbeterde weergave van details van warme 

objecten). 

 

 

Kalibratie 

De Core biedt drie kalibratiemodi: stille handmatige modus ("M"), automatisch ("A") en 

halfautomatisch ("H"). De 'A'-modus impliceert kalibratie zonder gebruikersparticipatie 

(procesinitiatie (bediening van de sluiter) vindt automatisch plaats). In de "H" -modus beslist 

de gebruiker zelf of kalibratie vereist is op basis van de beeldkwaliteit. In deze modus wordt 

de knop "Cal" ingedrukt. Handmatige kalibratie ("M") wordt uitgevoerd door op de knop te 

drukken wanneer het lensdekkel gesloten is. De "M" -modus wordt aanbevolen voor jagen 

vanwege stille werking. 

Draadloze afstandsbediening 

 

Met de draadloze afstandsbediening kunnen basisbewerkingen worden uitgevoerd zonder 

toevlucht te nemen tot standaardbesturingen. 
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Optie voor externe voeding 

De Core FXQ wordt geleverd met een universele voedingsadapter waarmee u de richtkijker 

via MicroUSB en DC 2.1x5.5 mm op externe voedingsbronnen kunt aansluiten. Externe 

stroombronnen verlengen de gebruiksduur van het apparaat aanzienlijk in vergelijking met de 

tijd die standaardbatterijen bieden. 

Volledig waterdicht 

Met IPX7 (IEC 60529-standaard) waterbeschermingsklasse Core warmtebeeldapparatuur kan 

worden gebruikt in de omstandigheden van neerslag van elke intensiteit en is bestand tegen 

een korte onderdompeling onder water. 

Compatibel met verschillende richtkijkers 

Bevestiging maakt het mogelijk om de meeste daggezichten met lensdiameters van 40 mm tot 

56 mm om te zetten in een thermisch zicht, waardoor een constante positie van de POI wordt 

gegarandeerd. Dankzij de bajonetsluiting met snelle ontgrendeling kan deze binnen enkele 

seconden uit de kijker worden verwijderd. 

Breed scala aan bedrijfstemperaturen 

De mogelijkheid om in de normale modus te werken bij temperaturen onder nul, is te danken 

aan het gebruik van een vorstbestendig AMOLED 640x480-display met snelle respons en 

zorgt voor een scherp beeld bij het observeren van een dynamisch object. 

Accessoires 

EPS-batterijen 

Externe batterijpakketten EPS3 en EPS5 zijn ontworpen voor gebruik met digitale eenheden, 

NV-richtkijkers en warmtebeeldkijkers. De batterijpakketten hebben een grotere capaciteit in 

vergelijking met AA-type batterijen en oplaadbare batterijen. Het gebruik van batterijpakketten 

- tot wel 5 keer - verhoogt de autonome werking van krachtige digitale NV-apparaten. 
  

PB8I batterij 

De Pulsar PB8I Powerbank is ontworpen om de gebruiksduur van Pulsar-apparaten met een 

micro USB-poort te verlengen. 
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DN-adapters 

DN Cover Ring Adapters zijn speciale montage-eenheden, die de installatie van Core FXQ-

hulpstukken mogelijk maken voor de doelstellingen van optische dagapparatuur (richtkijkers, 

spotting scopes en verrekijkers). Adapters worden geleverd met een set inzetringen (de keuze 

van de inzetring wordt bepaald door de buitendiameter van de objectiefbehuizing van het 

optische apparaat). Na installatie blijft de adapter constant op het doel van het optische 

apparaat, wat het mogelijk maakt om de thermische of digitale bevestiging snel voor het 

objectief te installeren. Overdag wanneer het hulpstuk niet wordt gebruikt, dient de adapter als 

de houder voor de beschermhoes (meegeleverd in het pakket), die de optiek van de richtkijker 

beschermt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
www.jvs-outdoor.eu 

 (BESTURINGS)ONDERDELEN 

 

1 Objectief lens 

2 Lensbeschermer 

3 Batterijdeksel 

4 Monoculair 

5 Vergrotingsring monoculair 

6 Functieknop links 

7 Verstelring lensscherpte 

8 Functieknop  modus (keuze menu) 

9 Functieknop rechts 

10 Functieknop voor aan/uit 
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  1xkort drukken volgende korte druk 1xlang menu opstarten 

       1x kort                                         1xlang 

functieknop aan/uit Kijker aan Beeld scherpstellen Kijker uit Bevestiging Kalibratie                 Kijker uit 

  Kalibratie  verwijdering foute  

    pixels - in overeenstem- 

        ming met optie menu 

Rechter 
functieknop Instelling plus  Instelling plus    

 lichtsterkte en lichtsterkte en _ menu navigatie                                  _ 

 contrast contrast  opwaarts en                                  

        rechtswaarts 

Linker functieknop Instelling min Instelling min Beeldkleursterkte Menu navigatie-                                  _ 

 lichtsterkte en lichtsterkte en  neerwaarts en  

  contrast contrast   Linkswaarts 

Functieknop mode Activering contrast Activering licht-  
binnenkomst in 

Menu Bevestiging menu in-         Bevestiging  

 control modes sterkte modes  stelling en menu be-           functiemenu  

    eindiging                             en/of menu einde                 

     
 

 PICTOGRAMMEN VAN HET MENU/STATUSBALK 

Instelling mode Rocks 

Instelling mode Forest 

Instelling mode Identificatie 

Manual Kalibratie mode 

Semiautomatische Kalibratie mode 

Automatische Kalibratie mode 

Instelling tijd 

Lichtsterkte menuprogramma 

Verwijderen foute pixels 

Kruis verwijdering foute pixels 

Instelling Lichtsterkte en contrast 

Modes instelling object ‘Wit warm”/ “Zwart warm“  

Terug naar standaard defecte pixelpatroon 

Batterij indicator 
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Richtlijnen voor de bediening van de warmtebeeldkijker 

Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor een langdurige levensduur, het is belangrijk de navolgende 
richtlijnen in acht te nemen: 

- Voor gebruik dient u zich te vergewissen van alle instructies zoals in de gebruiksaanwijzing zijn 
benoemd; 

- Berg de warmtebeeldkijker zorgvuldig op in de bijgeleverde tas met het deksel op de lens; 
- Schakel de warmtebeeldkijker uit na gebruik; 
- Tijdens de garantie is het niet toegestaan de kijker te repareren en wel te demonteren; 
- De kijker is ontworpen om te gebruiken in een brede temperatuur breedte (minus25-plus 50°C), 

evenwel is het beter indien u vanuit een koude buitentemperatuur een warme binnentemperatuur 
betreed, de kijker gedurende 2 tot 3 uur niet gebruikt, dit i.v.m. het mogelijk optreden van 
condensatie op de optische elementen. 

- Om een lange levensduur te begunstigen is het aan te raden de warmtebeeldkijker regelmatig door 
een vakman te laten controleren dan wel servicen. 
WAARSCHUWING!! Richt de objectief lens nooit in de richting van een sterke lichtbron 
(dus ook niet de zon). Dit veroorzaakt mogelijke grote schade aan de elektronische 
componenten. Een dergelijke schade wordt niet vergoed en valt niet onder de 
garantieregeling. 

Installatie van de batterijen 

● Draai de knop op de batterijdeksel tegen de klok zover als mogelijk 

 en verwijder de het deksel 

● Voeg een tweetal CR123A batterijen in de houder en let hierbij goed 

 op de poolrichting zoals in de houder is aangegeven 

● Plaats de houder in de opening en zorg dat beide kanten goed klikken 

● Het stroomniveau is zichtbaar op de statusbalk . 

● Wanneer het stroomniveau onvoldoende is laat de statusbalk dit ook 

 zien.  

Waarschuwing: Gebruik geen oplaatbare batterijen, deze kunnen het des- 

functioneren van de warmtebeeldkijker tot gevolg hebben, waardoor de kijker onverwachts zichzelf kan 
uitschakelen. 

GEBRUIK BATTERIJEN MET HETZELFDE SPANNINGSNIVEAU!!! 

 

Externe batterijvoeding 

De externe powerbank stroomadapter welke is meegeleverd laat zich als volgt voeden: 

- Middels een powerbank (output voltage 5V, USB plug)  
 
Of 

- Middels de EPS31 of EPS5 Batterij Pack (output voltage 12V;2.1 mm plug) leverbaar als optie. 
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Hoe te gebruiken: 

● Open de batterijhouder en leg deze apart 

● Plaats de externe stroomadapter zoals aangegeven op onderstaand figuur 3 en sluit het deksel 
zorgvuldig zodanig dat beide zijden zijn dicht geklikt. 

● Sluit powerbank adapter middels de USB kabel aan op de USB port (5V) of op de door u 
aangeschafte EPS3 / EPS5 batterij Pack op de externe powerplug opening (12V). 

● Laat de batterij unit op door eenmaal kort op de aan/uitknop te drukken. 

● Door aan weerszijde drukknopjes in te drukken kan men de batterij unit weer verwijderen. 

 

Ter notitie: Wanner u uw eigen externe powerbank adopter gebruikt, dient de centrale 12V pin de juiste 
markering hebben nl. “+”!! De plug kan soms een andere aanduiding hebben zoals –co-+ 

Waarschuwing! Bij gebruik van de externe powerbank stroomadapter zal de indicatorbalk het actuele 
stroomniveau niet tonen. 

Het in gebruik nemen van de warmtebeeldkijker 

Start en instellen 

● Druk kort op de aan/uitknop (10). Als de batterij te weinig stroom geeft gaat de lege batterij 
icoon op de statusbalk knipperen. 

● Kalibreer het beeld (zie subhoofdstuk “kalibreren”). Hierbij wordt de achtergrond temperatuur 
van de microbolometers gebalanceerd waardoor fouten van de afbeelding worden opgeheven. 

● Door de diopter stelring te draaien verkrijgt men een scherp beeld van de iconen op de 
statusbalk  

● Om de display lichtsterkte op de statusbalk te bedienen, drukt men kort op de linker functieknop 
voor minder licht en de rechter functieknop voor meer licht in te stellen. De instelling loopt van 0 tot 20. 
Het icoon hierbij behorend is , te zien in de rechter bovenhoek 
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● Om de display contrast op de statusbalk te bedienen, drukt men kort op de linker functieknop 
voor minder contrast en de rechter functieknop voor meer contrast in te stellen. De instelling loopt van 
0 tot 20. Het icoon hierbij behorend is , te zien in de rechter bovenhoek 

● Men navigeert door het menu door eveneens gebruik te maken van de linker- en rechter 
functieknop 

● Door een vast warm object op bijvoorbeeld 100 m te nemen, kan men door aan de verstelring 
van de focuslens te draaien, het object scherp stellen 

● Nadat alle instellingen zijn uitgevoerd behoeft men de diopter stelring niet meer te verstellen, 
ongeacht de afstand of andere omstandigheden. 

 

Opmerking! Het tempo van kalibratie intervallen hangt af van de warmte van de Sensoren. Bij het 
starten van de kijker kan de warmtebeeldkijker vaker nodig hebben te worden gekalibreerd. 

Andere functies 

● Om de kleur te kunnen instellen ( wit=warm of zwart=warm),houdt men de linker functieknop twee 
seconde vast. Als de instelling ‘White hot” verschijnt worden warme objecten in lichtere kleuren 
getoond. Bij de instelling in modus “Black hot” geldt het omgekeerde en zal alles wat warm is donker 
worden getoond. 

● Om de warmtebeeldkijker uit te schakelen houdt men de aan/uit knopt twee seconde ingedrukt. 

 

 

Menu 

Het menu bestaat uit de navolgende opties 

● Bedrijfsmode Mode 

● Kalibreren modi  Cal 

● Lichtintensiteit instelling  

● Tijdsinstelling  

● Activering afstandsbediening  

● Herstel foute pixels    

 

Statusbalk 

De statusbalk laat de navolgende informatie zien: 

● Operatie modes (Rocks, Forest en Identificatie) 

● Kalibratie modes (M, H en A) 

● Activering van de kleurinversie 

● Tijdaanduiding 

● Batterijstand 

+ 
+ 
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Operatie modus 

De warmtebeeldkijker biedt een drietal operatie modi aan te weten: 

Rocks: Hoog contrastniveau, Forest: Laag contrastniveau en Identificatie: Verhoogde detaillering 

Elke instelling heeft zo zijn eigen optimale werking met de operationele parameters (lichtgevoeligheid, 
Contrast, intensiteit etc.), waardoor het beste resultaat voor observering/beeldkwaliteit wordt bereikt. 

● Zet de warmtebeeldkijker aan waarna u twee seconde de functieknop mode indruk om in het menu te 
komen. 

● Ga naar het menupunt Operatie, door de linker- of rechter functieknop in te drukken komt men bij de 
modes Rocks, Forest of Idendentificatie. Wens men deze instelling vast te leggen druk men 2 
seconde op de functieknop Modus. Doet men niets zal naar 10 seconde de instelling worden 
gedeactiveerd. Het pictogram van het gekozen operatie functie verschijnt op de statusbalk 

Kalibreren 

De warmtebeeldkijker heeft een drietal kalibreren modi: 

Handmatig (M), Half automatisch (H) en Automatisch (A) 

Handmatige (geruisloze) kalibreren 

● Open het lensbeschermingsdeksel 

● Zet de warmtebeeldkijker aan waarna u twee seconde de functieknop mode indruk om in het menu te 
komen. 

● Ga naar het menupunt Cal, door de linker- of rechter functieknop in te drukken navigeert men naar 
de modes M. Wens men deze instelling M vast te leggen druk men 2 seconde op de functieknop 
Modus (8). Doet men niets zal naar 10 seconde de instelling worden gedeactiveerd. 

Half automatische kalibreren 

● Zet de warmtebeeldkijker aan waarna u twee seconde de functieknop mode indruk om in het menu te 
komen. 

● Ga naar het menupunt Cal, door de linker- of rechter functieknop in te drukken komt men bij de 
modes H. Wens men deze instelling vast te leggen druk men 2 seconde op de functieknop Modus. 
Doet men niets zal naar 10 seconde de instelling worden gedeactiveerd. 

● Om de sensor te kalibreren drukt men op aan/uit. Het beeld wordt herstart in een of twee seconden 
waarbij men een ligt geruis zal waarnemen tijdens dit proces. De warmtebeeldkijker is nu succesvol 
gekalibreerd.  

Automatische kalibreren 

● In de automatische kalibreerstand wordt het beeld door het programma gekalibreerd elke een of twee 
seconde. Tijdens de kalibratie verneemt men een licht geruis. De sensor wordt automatisch met het 
deksel gesloten. Bij deze instelling modes is handmatige kalibreren mogelijk middels de aan/uit knop in 
te drukken. 

● Zet de warmtebeeldkijker aan waarna u twee seconde de functieknop mode indruk om in het menu te 
komen. 

● Ga naar het menupunt Cal, door de linker- of rechter functieknop in te drukken komt men bij de 
modes A. Wens men deze instelling vast te leggen druk men 2 seconde op de functieknop Modus. 
Doet men niets zal naar 10 seconde de instelling worden gedeactiveerd. 
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Lichtintensiteit modus 

● Zet de warmtebeeldkijker aan waarna u twee seconde de functieknop mode indruk om in het menu te 
komen. 

● Ga naar het menupunt , door de linker- of rechter functieknop in te drukken komt men bij de modes 
Rocks, Forest of Idendentificatie. Wens men deze instelling vast te leggen druk men 2 seconde op 
de functieknop Modus. Doet men niets zal naar 10 seconde de instelling worden gedeactiveerd. 

Lichtintensiteit 

● Ga op dezelfde wijze als hierboven omschreven naar het menupunt lichtintensiteit ( ). 

● Om de display lichtsterkte op de statusbalk te bedienen, drukt men kort op de linker functieknop voor 
minder licht en de rechter functieknop voor meer licht in te stellen. De instelling loopt van 0 tot 10. Het 
icoon hierbij behorend is , te zien in de rechter bovenhoek. Wens men de instelling  vast te leggen 
druk men 2 seconde op de functieknop Modus (8). Doet men niets zal men naar 10 seconden 
automatisch uit het menu gaan.  

Tijdinstelling 

● Ga op dezelfde wijze als hierboven omschreven naar het menupunt tijdsinstelling ( ) 

● Wederom wordt met de functieknoppen (6) en (9) de tijdinstelling geregeld en vastgelegd, door de 
functieknop (8) in te drukken komt men bij de uur en minutenstand in te schakelen. 

● Wens men de instelling  vast te leggen druk men 2 seconde op de functieknop Modus (8). Doet men 
niets zal men naar 10 seconden automatisch uit het menu gaan.  

Activering van de afstandsbediening  

De draadloze afstandsbediening bedient de functies aan/uit, kleurintensiteit en het kalibreren.  

Op het paneel van de afstandsbediening treft men aan een drietal knoppen: 

● Knop (20) warmtebeeldkijker aan/uit    

● Knop (20) kort indrukken = aan langindrukken = uit 

● Knop (21) kleurintentiteit 

● Knop (22) kalibreren 

De afstandsbediening activeert u als volgt: 

● Zet de warmtebeeldkijker aan waarna u twee seconde de functieknop mode indruk om in het menu te 
komen. 

● Ga naar het menupunt bluetooth ( )    

● Druk op de functieknop Mode (8) waarbij er de mededeling “Wait” en het zoeken van de verbinding 
met de afstandsbediening begint. Hierbij dient u twee seconde een willekeurige knop op het paneel van 
de afstansbediening in te drukken.  

● Als de interactie goed verloop verschijnt er in het display de mededeling “Complete”.  De 
afstandsbediening is nu gereed voor gebruik. 

 ● Mocht de afstandsbediening het niet doen is het vrijwel zeker dat de batterij (CR2032) van de 
afstandsbediening aan vervanging toe is.       
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Defecte pixelreparatie 

Tijdens het gebruik van de warmtebeeldkijker kunnen er op de sensor schadelijke pixels verschijnen 
(het beeld verstoren te lichte of te donkere punten). Het is mogelijk deze schadelijke pixels door de 
ingebouwde software te laten verwijderen, en wel als volgt: 

● Zet de warmtebeeldkijker aan waarna u twee seconde de functieknop mode indruk om in het menu te 
komen. 

● Ga naar het menupunt schadelijke pixels (    )         
● In het submenu schadelijke pixels ziet u de het pixogram X druk na het verschijnen op Mode (3). 

● In het midden van het beelscherm verschijnt een kruis met de aanduiding (x,y). Het pictogram van 
het menu verdwijnt. 

● Het kruis moet men zo bewegen met de menuknoppen, dat het midden van het kruis de beschadigde 
pixels afdekt. Door kort te drukken op Mode (3) wordt het mogelik gemaakt de bewegingen van het 
kruis te coordineren.  

● Heeft men de schadelijke pixels afgedekt dan drukt men kort op de aan/uit knop (10), de schadelike 
pixels worden heirmee verwijderd. 

● Als dit proces succesvol verloopt dan ziet men verschijnen “Oke”  

● Door het kruis verder te bewegen kan men op deze wijze ook andere schadelijke pixels verwijden. 
Indien het kruis op de nieuwe plaats wordt bewogen, waarbij de coordinaten hiervan op het beeld 
●verschijnen, worden die coordinaten in de rechter onderhoek van het display verschoven (?). 

● Om het menupunt schadelijke pixels te verlaten drukt men de Mode (3) twee seconden in. 

Terugplaatsing van de beschadigde pixels  

● Indien men om wat voor reden dan ook de beschadigde pixels wenst terug te plaatsen gaat men naar 

het submenu  en te bevestigen door kort op de Mode (3) knop te drukken. 

● Rechts van het pictogram verschijnen de functie “Yes”und “No”. 

● Bij definitieve terugplaatsing van de foute pixels selecteert men Yes en bevestigt men dit door Mode 
(3) kort in te drukken 

● Mocht men toch nog beslissen dit niet te willen druk men op No en bevestigt men dit door ook op 
Mode (3) kort te drukken 

● Om het menu te verlaten drukt men Mode (3) twee seconde in of men wacht tien seconden dan 
verlaat men automatisch het menu. 

Opmerking! Op het beeldscherm van de warmtebeeldkijker is er 1 of 2 witte dan wel zwarte pixels 
zichtbaar welke niet kunnen worden verwijderd. Dit zijn geen foute pixels. 

Ombouwen van de warmtebeeldkijker naar voorzetkijker 

Advies is dit te overleggen met de geweermakerij dan wel verkoper van de warmtebeeldkijker. 

 

 

 

 

+ 
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Onderhoud en opslag 

● De kijker heeft een waterkerende werking conform de norm IPX7 / IPX5 (IPX7- 
absoluut waterdicht- beveiligd tegen vochtindringing bij kortstondige 
onderdompeling in het water (een meter diep gedurende 30 minuten); IPX5 – 
beveiligd tegen waterstralen. 

● Reinig de optische delen zeer voorzichtig en alleen indien dit noodzakelijk 
wordt geacht. Eerst stoft of weegt u voorzichtig het stof of zand van de optische 
oppervlakdelen af en daarna reinigt u deze oppervlakte. Hiervoor gebruikt u een 
schone katoenen doek met speciaal schoonmaakmiddel of spiritus. Giet het 
schoonmaakmiddel niet direct op het lens maar eerst op de schoonmaakdoek. 

●Berg de warmtebeeldkijker degelijk op in de daarvoor bestemde tas waarbij de 
ruimte droog en goed geventileerd dient te zijn. Indien men de kijker langere tijd 
niet gebruik dient u beslist de batterijen voor het opbergen te verwijderen. 

Problemen oplossen 

In de onderstaande tabel treft u aan een lijst van mogelijke problemen welke zich kunnen voordoen bij 
het gebruik van de warmtebeeldkijker. Volg het advies op om dergelijke problemen op te lossen.  

Indien er zich een ander probleem voor doet, niet genoemd in de lijst, neemt hiervoor dan kontant op 
met de verkoper of geweermakerij. 

     

Probleem   Mogelijke oorzaak Oplossing 

     

De  kijker kan niet aangezet  Batterijen zitten er niet  Let goed op de poolrichting 

worden  goed in     

  Batterijdeksel niet goed  Goed sluiten 

  gesloten     

  Oxidatie van de contactpunt Goed reinigen en batterijen 

  (en) door oude batterij(en) vervangen 

  Batterijen zijn leeg Vervangen 

          

     

Het beeld is onscherp met  De kijker moet gekalibreerd Volg de beschrijfaanwijzing 

strepen en een ongelijkmatige worden     

achtergrond  

Stof of condens op de 
optische Schoonmaken met een 

  oppervlaktes van het objectief zachte doek 

    of Oculair   

     

Het beeld is te donker De lichtgevoeligheid is te  Volg de beschrijfaanwijzing 

    laag ingesteld   

     



 
www.jvs-outdoor.eu 

De kwaliteit van het beeld is Het beeld is nu eenmaal beter bij hogere temperaturen dan 

slechter bij lage temperaturen bij lagere temperaturen. Dat is nu eenmaal een operatie- 

dan bij hogere temperaturen onderscheid van warmtebeeldtechniek. 

          

Volg de link, om antwoorden te krijgen op vragen aangaande warmtebeeldkijkers op: 

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

 Handleiding inschieten van de PULSAR CORE FXQ55BW 

Hier vindt u een link naar de handleiding.Inschieten van de PULSAR CORE FXQ BW: Voor een zuiver schot biedt Pulsar de 
mogelijkheid de Core FXQ uit te lijnen met een richtkijker.  

Deze mogelijkheid is niet bij iedereen bekend of het is niet duidelijk hoe men dit kan doen. 
Hiervoor is een Nederlandstalige handleiding gemaakt waarin, op een begrijpelijke manier, de stappen worden uitgelegd. 

Met deze handleiding kunt u de Core eenvoudig afstellen en inschieten. Dit kan noodzakelijk zijn als 
het POA (point of aim/ richtpunt) niet overeenkomt met het POI (point of impact/ punt van inslag). Dit 
kan al met één enkel schot. Nadat u het schot geplaatst heeft (met de Core op de kijker gemonteerd) is 
het belangrijk dat de kijker gefixeerd blijft op het POA. Vervolgens doorloopt u de onderstaande 
stappen: 

• Zet de Core aan, houd de “Linker” en de “Mode” knop twee seconden ingedrukt. Selecteer 

 “Display Calibration” met de “Linker” of “Rechter” knop en druk op “Mode“ om te bevestigen. 

• Op het display zal “hulpkruis in een vierkant” en 1 “optie 1” verschijnen. 

• Het hulpkruis in het vierkant dient precies het richtkruis van uw kijker te overlappen. Wanneer 

dit niet het geval is, dan dient dit eerst ingesteld te worden met behulp van de onderstaande stappen. 

• Stap 1, Verschuif het “hulpkruis in een vierkant” horizontaal met de “Linker” en “Rechter” knop. 

Drukt op de “Mode” knop om te schakelen tussen de horizontale en verticale assen. Het verschuiven 
kan per klik gedaan worden, of houd de knop vast om sneller te schuiven. 

• Stap 2, Houd de “Mode” knop twee seconden ingedrukt totdat 2 “optie 2” en de X en Y coördinaten 

verschijnen; 

• Verschuif het “hulpkruis” met de “Linker” en “Rechter” knoppen naar de POI. Het vierkant zal niet 

verschuiven en uitgelijnd blijven met het richtkruis van de richtkijker. Drukt op de “Mode” knop om te 

schakelen tussen de horizontale en verticale assen. De maximale verschuiving is gelimiteerd tot +/- 10. 

• Druk op de “Mode” knop om de instellingen op te slaan, er zal “OK” verschijnen als alles succesvol is 

verlopen. We raden u aan opnieuw een schot te plaatsten om te controleren of de instellingen juist zijn 

opgeslagen en het POA nu overeenkomt met POI. 

Om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen: Houd de “Linker” en de “Mode” knop twee seconden 
ingedrukt. 

Selecteer “Default setting” met de “Linker” of “Rechter” knop en druk op “Mode” om te bevestigen. 

 

 

 

http://www.pulsar-nv.com/support/fag/
https://gallery.mailchimp.com/9f77abec6ecf20a8e42c565f8/files/60806f57-6264-407d-b5a5-00718d8e3ca1/Pulsar_Core_FXQ_Inschieten_Handleiding.pdf?utm_source=Technolyt&utm_campaign=c91f675f0c-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_15&utm_medium=email&utm_term=0_703e14eaba-c91f675f0c-65344573

