
 
Snabbguide för Pulsar Thermion  

 
1. Gummibälg  
2. Diopterjustering ring  
3. PÅ/AV knapp 
4. Inspelningsknapp “REC” 
5. Knapp för förstoring 
6. Kontrollhjul med knapp 

UPP/NER/OK 
7. Lock för batteri  
8. Batteripack APS2 
9. Lock för Micro-USB port  
10. Micro-USB port 
11. Fokusjusteringsring 
12. Linslock  

 
Användningsmanual 

● Öppna linslocket (12) 
● Tryck på PÅ/AV knappen (3) Var 

uppmärksam på att det tar ett par 
sekunder innan enheten startar  

● Justera justeringsratt (2) tills du får 
en klar bild på ikonfältet  

● Justera skärpan på avståndet till 
målet med ratt (12) 

● Justera ljus/ kontrast/ förstoring 
genom att snabbt klicka på 
MENY-knappen (6), bläddra 
mellan dem genom att klicka på 
menyknappen (6) och sedan för att 
öka respektive sänka en av 
ovanstående rotera på ratten (6) 
Menyn försvinner efter cirka 5 
sekunder  

● För att kalibrera bilden på 
displayen klicka snabbt på PÅ/AV 
knappen (3) 

● För att spela in med enheten klicka 
på inspelningsknapp,  (4) det visas 
“REC” i hörnet av displayen samt 
en tidräknare,för att pausa klicka 
snabbt på inspelningsknappen  (4), 
för att spara filmen håll in 
inspelningsknappen  (4), för att ta 
stillbild håll in på knapp (4) för att 
växla mellan inspelning och 
stillbild, sedan klicka en gång på 
knapp (4) 

● För att lägga enheten i viloläge håll 
in PÅ/AV (3) knappen en kort 
stund tills en nedräkning visas på 
skärmen, viktigt att man släpper 
knappen innan nedräkning har 
räknat ner. 

● Stänga av enheten genom att hålla 
in PÅ/AV (3) knappen tills 
nedräkningen är klar. 

● Fäll sedan ner linslocket (12) 
 

 
 
 
 
 
 



 
Huvudmenyn  

 
● I huvudmenyn finns de två olika 

menyer M1 och M2. För att 
bläddra mellan dessa så använder 
man Kontrollhjul med knapp 
UPP/NER/OK 

● Den ikonen som är vitmarkerad är 
den som man kommer in på om 
man klickar på Menyknapp (M) 
(6). För att spara en ändrad 
parameter klicka på menyknapp(6)  

Meny 1 

● Första ikonen är val utav 
inskjutningsprofil. 

● Andra ikonen är val av riktmedel. 
●  Tredje ikonen är till för att välja 

vilket bildläge man ska använda. 
Dessa beror på vilken miljö man 
befinner sig i.  

● Fjärde ikonen är för att justera 
ljusstyrkan på ikonerna i ikonfältet.  

● Femte ikonen är till för att starta/ 
stänga av de inbyggda WiFi i 
siktet. 

● Sjätte ikonen är till för vilket 
kalibreringsläge siktet ska ha.  

● Sjunde ikonen är INSKJUTNING, 
vi återkommer till den efter 
genomgång av menyerna. 
 

Meny 2  

● Första ikonen i andra 
menyn är till för att välja 
färgpalett. De finns en 
mängd att välja mellan. 

● Andra ikonen är generella 
inställningar, här hittar man 
vilket språk, tid, datum, 
måttenheter samt 
återställning av siktet. 

● Tredje ikonen är till för 
siktets inbyggda wifi. Här 
kan du ändra vilket 
lösenord samt vilken 
behörighet dem som 
ansluter ska ha. 
Standardlösenordet för 
siktet är 1 2 3 4 5 6 7 8  

● Fjärde ikonen är till för 
siktes lutningsindikator. 
Dessa kan man aktivera och 
om siktet håll snett visar 
dem åt vilket håll man ska 
luta siktet för att få de  rakt. 



 
● Femte ikonen är till för att 

“laga döda pixlar”. Läs 
instruktionsboken för 
fullständig förklaring  

● Sjätte och sista ikonen är 
till generell information om 
siktet.  

Inskjutning  
Det finns två olika metoder för att skjuta in 
enheten. Det första sättet är den vanliga 
metoden att skjuta in. De andra sättet är en 
FREEZE funktion.  
 
Metod 1: 

● Börja med att sätta upp ett mål på 
upp till 80 m beroende på sikt.  

● Sikta och avfyra på ett tydligt mål. 
gå fram och markera och se var 
skottet tog. 

● Gå sedan in i inskjutningsmenyn.  
 

 
● I denna undermeny skriver 

ni in de avstånd som ni har 
skjutit på. Man kan senare 
skjuta in siktet på olika 
avstånd  

● Om vi tar som exempel att 
ni har skjutit på 100 m så 
ska man skriva in 100 m 
enligt bilden ovan.. Rotera 
på kontrollhjul (6) för att 
höja ock klicka för att 
komma till nästa siffra. När 
avståndet är inställt så 
håller man in knappen på 
kontrollhjulet.  

● När man har hållt in 
knappen kommer man in i 
nästa meny, den som visas 
nedan.  

● Första ikonen i den nya 
undermeny är till för att 
justera träffläget. Detta gör 
man genom att ändra X-Y 
koordinaterna.  

● Andra ikonen är till för att 
ändra förstoring när man 
skjuter in. 

● Tredje ikonen är till för 
metod 2, då fryser man 
bilden så man kan justera 
siktet utan att behöva hålla 
de still.  



 
● Fjärde och sista ikonen är 

till för att ändra de avstånd 
man skjuter på.  

● För att justera träffläget 
klicka en gång på 
menyknappen (6) medans 
ikonen är vitmarkerad 
såsom i bilden ovan.  

● Justera X-Y koordinaterna 
tills att så att de röda-hjälp 
korset linjerar med 
träffpunkten på tavlan. För 
att byta mellan att ändra X 
eller Y koordinaterna 
klickar man en kort stund 
på menyknappen (6). 

 
● När man justerat klart X-Y 

koordinaterna så att de linjerar med 
träffpunkten håller man in 

menyknappen (6) för att spara de 
inställningar man gjort.  

● Man kan ändra förstoring under 
inskjutingen detta gör man genomt 
att markera ikonen (se bilden 
nedan) klickar man på 
menyknappen (6) 

● Justera sedan förstoringen efter ditt 
eget tycke.  

● Ikonen under, som ser ut som en 
snöflinga, är hur man “fryser” 
bilden. Detta kan man göra för att 
underlätta inskjutingen.  
 
 
 
 
Metod 2 

● Precis som i metod 1 börja med att 
ställa in vilket avstånd ni skjuter 
på.  

● Sedan skjut på målet och markera 
var skottet tog.  
 
 
 
 
 
 



 
● Använd kontrollhjulet för att 

navigera till snöflingan. När du 
sedan klickar på menyknappen (6) 
kommer bilden att vara still. 
Viktigt att man siktar på samma 
ställe som när man sköt samtidigt 
som man klickar på 
Meny-knappen. 

● Justera sedan X/Y koordinaterna 
precis som i ovanstående 
beskrivning 

● Håll sedan in Meny-knappen tills 
du får upp bekräftelsen på att 
inskjutningen är sparad. 

 
 
För installation och borttagning 

av batteripacket  
 

Installation: 
● Börja med att skruva av locket (7) 

bort från enheten 
● Kolla sedan på batteriet (8), matcha 

stiften med enheten 
● Sätt sedan in batteriet (8)  
● Skruva sedan dit locket (7) 

 
 

 

För att plocka ur filer ur enheten gör 
följande: 

● Starta enheten 

● Anslut Micro-USB från datorn till 
enhetens Micro-USB port 

● Bilden som visas på ovan kommer 
nu visas på displayen.  

● Skruva på kontrollratten (6)  så att 
texten “Use as memory card” blir 
vit 

 
● Klicka sedan på Menyknapp (9) 

 
● På displayen ska de stå “Mass 

storage device”  
● Nu kan du överföra filerna från 

enheten till datorn. 
● Stäng sedan av enheten och koppla 

ur kabeln 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S k å n e j a k t   
Telefon: 0418-503 09  
Mail: skanejakt@gmail.com 
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