
SAMMANKOPPLING AV STREAM VISION OCH STREAM VISION 2-
APPAR MED PULSAR-ENHETER

Sedan lanseringen av vår nya app Stream Vision 2 har vi fått ett ökat antal förfrågningar angående 
sammankopplingen mellan Stream Vision och Stream Vision 2-appar med våra enheter. Vi tror att du också 
har ställts inför denna fråga. Därför har vi förberett ett dokument för din personal och kunder, som vi tror 
hjälper till att skilja vilka enheter som skulle fungera med vilken app: Stream Vision eller Stream Vision 2.

STREAM VISION 
Alla WiFi-kompatibla enheter som lanserades före september 2021 kommer att fungera med Stream 
Vision-appen. 
Obs: vissa för närvarande producerade enheter, som Accolade 2 LRF PRO kommer endast att fungera 
med den här versionen av appen.

iOS app: https://apps.apple.com/us/app/stream-vision/id1069593770  
Android app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yukon.app&hl=en&gl=US 

https://apps.apple.com/us/app/stream-vision/id1069593770
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yukon.app&hl=en&gl=US


STREAM VISION OCH STREAM VISION 2
Digex N4XX,
Digisight Ultra N4XX LRF och N4XX
Forward FN4XX och F4XX
Helion 2 XQ och 2 XP50 Pro
Krypton XG50 och FXG50
Thermion och Thermion 2XP
Trail 2 LRF
Obs: Dessa enheter kan användas med båda apparna för att streama videor, foton, uppdateringar etc

STREAM VISION 2 
Alla WiFi-kompatibla enheter som lanseras efter september 2021 kommer att vara kompatibla med 
Stream Vision 2 appen.

Obs: för närvarande är nysläppta Digex C50 den enda enheten i Pulsars produktlinje som enbart 
fungerar med Stream Vision 2 . Det är också värt att nämna, att enheter som inte är kompatibla med 
Stream Vision 2 fortfarande kommer att kunna ladda ner programvaru-uppdateringar via den nya appen

iOS app: https://apps.apple.com/us/app/stream-vision-2/id1511736862 
Android app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yukon.streamvision2&hl=en&gl=US 

VARFÖR SKA DU BYTA TILL STREAM VISION 2?

Kort svar: Stream Vision 2 har ett helt förnyat användargränssnitt och molnlagring.

Det lite längre svaret: den erbjuder nu en betydligt modernare användarupplevelse, både vad gäller 
utseende och användarvänlighet.

Användare som registrerar sin enhet får också tillgång till Stream Vision 2 Cloud som erbjuder gratis 
lagring för foton och videor

Flera funktioner:

•Foto- och videowebbläsare
• Fjärrbildvisning i realtid
• Fjärrkontroll
• Programvaru-uppdateringar
• Ledigt utrymme i Stream Vision 2 Cloud Storage
• Nyhetsflöde

Vill du kontrollera om din enhet är kompatibel? 
Här är en tabell med alla modeller och motsvarande appar(Stream Vision 2 och Stream Vision) 
som du kan skicka till dina kunder
 https://www.pulsar-nv.com/glo/compatible-with-stream-vision/ 

Med vänliga hälsningar 
Team Astro Sweden tillsammans med Pulsar
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