
 
 Snabbguide för Pulsar Axion KEY 

 
1. Dioptrijustering ring 
2. Navigationsknapp NER 
3. Menyknapp (M) 
4. Navigationsknapp  UPP 
5. PÅ/AV knapp samt kalibrering 
6. Fokus-justeringsratt 
7. Linslock  
8. Micro USB-port 
9. Spärr till batteripacket  

 
Anvdvändsingsmanual  

 
● Öppna linslocket (7) 
● Tryck på PÅ/AV knappen (5) Var 

uppmärksam på att det tar ett par 
sekunder innan enheten startar  

● Justera justeringsratt (1) tills du får 
en klar bild på ikonfältet 

●  Justera skärpan på avståndet till 
målet med ratt (6) 

● Justera ljus/ kontrast/ förstoring 
genom att snabbt klicka på 
MENY-knappen (3), bläddra 
mellan dem genom att klicka på 

menyknappen (3) och sedan för att 
öka respektive sänka en av 
ovanstående använd UPP (4) eller 
NER (2) Menyn försvinner efter 
cirka 5 sekunder  

● För att byta färgpalett  på displayen 
tryck kort på Navigationsknapp 
NER (2) 

● För att öka förstoringen i hack så 
klicka på Navigationsknapp  UPP 
(4) 

● För att starta bild i bild (PIP) håll 
in på Navigationsknapp  UPP (4)  

● För att kalibrera bilden på 
displayen klicka snabbt på PÅ/AV 
knappen (5) 

● För att lägga enheten i viloläge håll 
in PÅ/AV (5) knappen en kort 
stund tills en nedräkning visas på 
skärmen, viktigt att man släpper 
knappen innan nedräkning har 
räknat ner. För att starta enheten ur 
viloläge tryck på PÅ/AV knappen 
kort.  

● Stänga av enheten genom att hålla 
in PÅ/AV (5) knappen tills 
nedräkningen är klar. 

● Fäll sedan ner linslocket (7) 
 
Axion KEY är den simplare modellen i 
Axion-serien. Man får upp huvudmenyn 
genom att hålla in knapp (3) 
menyknappen. och nedan visas en bild på 
den.  



 
 

●  Första ikone är för att välja vilket 
läge enheten ska använda de finns 
tre olika: SKOG, STAD, 
IDENTIFIKATION 

● Andara ikonen är till för att välja 
vilket kalibreringsläge man ska 
använda. de finns tre: automatisk, 
semiautomatisk samt manuell. 

● Tredje ikonen är där man ställer 
hur starkt ikonerna ska lysa.  

● Fjärde ikonen är till för dem 
generella inställningarna så som 
språk och klocka. . De är även här 
man återställer enheten.  

● Femte ikonen är till för att “laga 
döda pixlar”. Läs 
instruktionsboken för fullständig 
förklaring  

● Sista ikonen är där man hittar 
informationen om enheten.  

 
 För installation och borttagning  av 

batteripacket  

9.   Spärr till batteripacket 
10. Batteripack  
14. Batteriport  
 
 
 

 
 

Installation:  
● Börja med att matcha batteriet med 

själva spåren i handenheten. 
● Tryck sedan in batteriet på plats. 
● Kontrollera att batteriet sitter på 

plats genom att batterispärren (9) är 
jäms med resten av handenheten.  
 
Borttagning av batteriet: 

 
● Kontrollera att enheten är avstängd. 
● Tryck sedan in batterispärren (9)  
● Batteriet ska åka ut en liten bit från 

själva enheten. 
● Dra försiktigt ut batteriet när 

batterispärren är intryckt.  
 

Laddning av Axion KEY 
 

För att ladda Puslar Axion KEY så ska 
man använda medföljande kabel och 
nätadapter.  

● Börja med att stänga av enheten 
● öppna sedan Micro-USB porten (8) 
●  Koppla sedan in 

MEDFÖLJANDE micro-usb in i 
MEDFÖLJANDE nätadapter.  

● Koppla sedan in micro-usb kabeln i 
enheten.  

 
 
 
 
 
 
 


